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Grzegorz GRAMZA 

WYBRANE ZAGADNIENIA OCENY JAKOŚCI 
MIEJSKIEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU 

ZBIOROWEGO 

Streszczenie 
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oceną jakości miejskiego publicznego transportu zbioro-

wego z punktu widzenia elementów systemu transportowego i jego otoczenia. Ukazano wybrane wy-
magania poszczególnych elementów odnośnie jakości publicznego transportu zbiorowego i kryteriów 
jej oceny. Przedstawiono również niektóre z wyników badań prezentowanych wcześniej w pracach 
naukowych przez innych autorów zajmujących się tą tematyką. 

WSTĘP 
Przez publiczny transport 13816:2004 Transport – Logistyka i usługi – Publiczny trans-

port pasażerski – Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług, rozumie się usługi, które 
mają następującą charakterystykę [23]: 
– są dostępne dla wszystkich, podróżujących indywidualnie bądź grupowo, 
– są publicznie reklamowane, 
– mają stały rozkład jazdy i okres działania, 
– mają stałe trasy i przystanki lub określone miejsca wyjazdu i celu, lub określone terytorium 

działania, 
– mają opublikowaną taryfę opłat za przejazdy. 

Pasażerski publiczny transport zbiorowy ma duże znaczenie w obrębie aglomeracji miej-
skich umożliwiając szybkie przemieszczanie się dużych potoków pasażerów. Jest on ważnym 
elementem systemów transportowych wielu obszarów silnie zurbanizowanych. Poprawne 
rozwiązania komunikacyjne transportu zbiorowego pozwalają na uniknięcie wielu zagrożeń 
współczesnych miast związanych z wypadkami komunikacyjnymi i stratami czasu z powodu 
kongestii ruchu. Sprawnie działający system transportu publicznego stanowi konkurencję dla 
transportu indywidualnego. Tylko takie rozwiązania mogą stać się konkurencyjne i na tyle 
atrakcyjne dla potencjalnych klientów – pasażerów, które pozwolą na spełnienie określonych 
wymagań odnośnie jakości ruchu. 

Jakość traktuje się jako właściwość zbiorczą, niemianowaną, niemierzalną lecz dającą się 
opisywać i wyznaczać ilościowo jako wynikowe natężenie oddziaływających na nią najistot-
niejszych czynników [7]. Określenie wymagań dotyczących jakości transportu publicznego 
nie jest łatwe, gdyż związane są one z różnymi aspektami oceny funkcjonowania systemu 
transportowego z punku widzenia jego elementów jak i otoczenia. Inne kryteria dotyczące 
oceny jakości transportu określi pasażer, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne – prze-
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woźnik oraz osoba mieszkająca w otoczeniu systemu transportowego. Ponadto można okre-
ślić zbiór kryteriów dotyczących wpływu transportu na środowisko. 

Nie zawsze możliwe jest spełnienie wymagań jakościowych dotyczących transportu pu-
blicznego w równym stopniu ze względu na czynniki społeczne, środowiskowe, techniczne 
i ekonomiczne. Można stwierdzić z dużym uogólnieniem, że funkcjonowanie miejskiego sys-
temu transportowego oparte jest na pewnym kompromisie między tym co trzeba, można  
i opłaca się spełnić. 

1. JAKOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU OFERTY PRZEWOZOWEJ 
Istotną sprawą w kształtowaniu oferty przewozowej jest prawidłowe określenie oczeki-

wań klientów i możliwości usługodawców, którzy mogą sprostać tym oczekiwaniom. Działa-
nia niezgodne z rzeczywistymi oczekiwaniami klienta lub takie, które nie mogą być  
z różnych względów, np. technicznych czy ekonomicznych, spełnione przez usługodawcę 
powodują powstawanie niezgodności pomiędzy usługami świadczonymi, a oczekiwanymi. Na 
rysunku 1 przedstawiono pętlę jakości obrazującą różnice pomiędzy odmiennymi punktami 
postrzegania jakości. 

Oczekiwana 
jakość usługi 

Postrzegana 
jakość usługi 

Zmierzona jakość 
usługi 

Świadczenie 
jakości usługi 

Pomiary 
satysfakcji 

Pomiary 
osiągów 

Beneficjenci usługi  
Klienci i społeczeństwo 

Partnerzy usługi 
Operator, Władze, Policja, Zarząd dróg… 

Punkt widzenia klienta Punkt widzenia usługodawcy 

 
Rys. 1. Pętla jakości w sektorze usług [23] 

Różnica pomiędzy jakością zamierzoną a oczekiwaną wyraża wielkość, do której usługo-
dawcy są w stanie nakierować swoje wysiłki na obszary ważne dla klienta. Różnica pomiędzy 
jakością zamierzoną a świadczoną jest miarą skuteczności usługodawcy w osiągnięciu swoich 
celów. Za różnicą pomiędzy jakością zamierzoną a postrzeganą można uważać stopień satys-
fakcji klienta. Postrzegana jakość czasami charakteryzuje się pewnym podobieństwem do 
świadczonej jakości, zależy to w dużej mierze od doświadczeń osobistych klienta i wpływu 
otoczenia [23]. 

Zadaniem usługodawcy – przedsiębiorstw komunikacyjnych – jest świadczenie usług 
przewozowych. Jedynie atrakcyjna oferta przewozowa może być przedmiotem zainteresowa-
nia klienta – pasażera. Przede wszystkim publiczny transport miejski musi uwzględniać na-
stępujące warunki [16]: 
– Dostępność. Wygodne dojście do przystanków komunikacji publicznej, za które uważa się 

dystans nieprzekraczający: 750 m – w obrębie dzielnic zabudowy jednorodzinnej, 600 m – 
w obrębie osiedli mieszkaniowych, 450-300 m w obrębie centrum oraz dojść do wielkich 
zakładów pracy. Bardzo istotna jest również atrakcyjna i bezpieczna droga dla pieszych; 

– Częstotliwość. Z komunikacji miejskiej korzysta się wielokrotnie i wielokierunkowo, nie-
zbędna jest zatem częstotliwość poszczególnych linii umożliwiająca podróże bezrozkła-
dowe. Za odstępy maksymalnej obsługi w komunikacji miejskiej przyjmuje się 10 min, co 
oznacza czas oczekiwania na przystankach średnio 5 min, uznany psychologicznie za ak-
ceptowalny; 
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– Komfort podróży. W ruchu tramwajowym określa się standard dopuszczalnego zatłoczenia 
np. 4-6 pasażerów na m2 podłogi wagonu. Bardzo istotne jest założenie, że jazda na stojąco 
jest w szczycie krótka, gdyż duża rotacja pasażerów powoduje, że osoby jadące dalej zaj-
mują miejsca wysiadających. Ważna jest atrakcyjność samej trasy, czego dowodem może 
być integracja przystanków z ośrodkami usługowymi osiedli i dzielnic; 

– Prędkość podróżna. Prędkość przejazdu zależy od dystansu, prędkości maksymalnej na 
trasie, liczby przystanków, czasu traconego na każde zatrzymanie. Dużą szybkość handlo-
wą uzyskuje się w ruchu miejskim w systemach transportu korzystających  
z wydzielonych, bezkolizyjnych tras. Dla komunikacji miejskiej ważne jest przyspieszenie 
pojazdu. Przy czym, z uwagi na stojących pasażerów, zarówno przyspieszenie jak i opóź-
nienie przy hamowaniu nie powinno przekraczać 1,4 m/s2. Czas zatrzymania na przystanku 
zależy od wymiany pasażerów. Sprzyjają jej wysokie perony, nisko usytuowana podłoga 
w pojeździe oraz odpowiednio duża szerokość drzwi pojazdów. 

2. JAKOŚĆ TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA ELEMENTÓW 
SYSTEMU TRANSPORTOWEGO I JEGO OTOCZENIA 

2.1. Jakość transportu publicznego dla pasażera 
W przewozie osób w transporcie zbiorowym ocena jakości usług przewozowych związa-

na jest ściśle z preferencjami pasażerów. Preferencje te przedstawić można w postaci upo-
rządkowanego zbioru kryteriów. Decydują one o wyborze konkretnego sposobu zaspokojenia 
danej potrzeby. Zbiór tych kryteriów po określeniu ich ważności stanowi wzorzec preferencji. 
Liczba kryteriów oceny jakości ruchu nie jest dokładnie określona. Dla klienta właściwości 
jakościowe usług transportowych związane są najczęściej m. in. z odległością przestrzenną, 
czasem i przedmiotem przewozu. Główną cechą jakości usługi przewozowej, nie tylko 
w transporcie osób ale i ładunków jest czas jej realizacji. Można przyjąć, że przedstawione 
w tabeli 1 ogólne jakościowe własności usług przewozowych będą właściwe do określenia 
zbioru kryteriów oceny jakości ruchu z punktu widzenia pasażera. Szerzej elementy oceny 
jakości ruchu ważne dla pasażera są omówione w pracach [18, 19, 20]. W pracy [1] przedsta-
wiono wyniki badań preferencji pasażerów co do ważności miar jakości. Wyniki te przedsta-
wiono w tabeli 2. 
Tab. 1.  Najważniejsze jakościowe właściwości usług transportowych 
Związane z odległością przestrzenną Związane z czasem Związane z przedmiotem przewozu
dostępność do sieci transportowej 
bezpośredniość 
długość i wydłużenie drogi 
przepustowość 

szybkość 
dostępność w czasie 
niezawodność 
częstotliwość 
rytmiczność 
regularność 
punktualność, terminowość 

masowość 
bezpieczeństwo: częstotliwość wy-
padków i uszkodzeń oraz tzw. bez-
pieczeństwo kryminalne 
wygoda pasażera (komfort) 
pewność 
kompleksowość obsługi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [17, 21, 24] 

Tab. 2. Ważność (ranking) różnych miar jakości (%) [1] 
1 Punktualność 19,37 
2 Bezpośredniość 14,37 
3 Częstotliwość 14,03 
4 Rytmiczność 13,95 
5 Niski koszt 11,82 
6 Komfort 6,98 
7 Pewność podróży 6,81 
8 Prędkość/czas 6,39 
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Dane zawarte w tabeli 2 wskazują na ważność takich miar jakości związanych z czasem jak 
punktualność i częstotliwość. Co ciekawe sam czas podróży jest dla pasażera mniej ważny. 

Pasażer w trakcie podróży komunikacją publiczną ponosi skutki zdarzeń niepożądanych 
związanych m.in. z wypadkami komunikacyjnymi, hałasem i drganiami. Jakość realizowa-
nych usług przewozowych może być mierzona ilościowo liczbą wypadków, czy poziomem 
hałasu i drgań w pojeździe. Wyniki badań hałasu i przyspieszeń drgań w tramwajach były 
prezentowane m.in. w pracach [2, 3, 4]. Oddziaływanie wibroakustyczne na pasażera jest za-
leżne nie tylko od typu i stanu technicznego pojazdu, lecz także od stanu technicznego infra-
struktury. Z analizy wypadków miastach [8] wynika, że transport publiczny jest jednym 
z najbezpieczniejszych segmentów transportu pod tym względem. W tabeli 3 przedstawiono 
udział rodzajów wypadków w odniesieniu do różnych środków przewozowych. Udział ten 
przedstawia się następująco ze względu na duże zaludnienie obszarów miejskich i dużą gę-
stość ruchu. 
Tab. 3. Udział rodzajów wypadków w odniesieniu do różnych środków przewozowych [8] 

Rodzaj wypadków Tramwaj Autobus publiczny Autobus niepubliczny Średnia 
Najechanie na pieszego 48,4 25,5 24,1 28,2 
Zderzenie boczne 35,2 21,3 28,9 25,2 
Zderzenie tylne 6,3 10,5 22,9 11,8 
Wypadek z pasażerem 3,2 29,8 9,6 14,1 
Pozostałe 6,9 12,9 14,5 20,7 
Suma [%] 100 100 100 100 

Tabela 4 zawiera procentowy udział ofiar śmiertelnych w całkowitej liczbie ofiar wypad-
ków dla poszczególnych sposobów przemieszczania się. Wyniki wskazują, że pojazdy trans-
portu zbiorowego zapewniają swoim pasażerom o wiele większe szanse przeżycia wypadku 
drogowego niż pozostałe środki przewozowe, a transport publiczny jest bardziej bezpieczny 
niż niepubliczny [8]. 
Tab. 4. Procentowy udział ofiar śmiertelnych w całkowitej liczbie ofiar [8] 

Sposób przemieszczania się Udział ofiar śmiertelnych [%] 
Tramwaj 0,1 
Autobus publiczny 1,2 
Autobus niepubliczny 5 
Samochód osobowy 6,7 
Samochód ciężarowy 8 
Rower 8,7 
Motocykl 9,7 
Pieszy 10,4 
Ciągnik 18,4 
Średnia dla Polski 8 

Zagadnienia dotyczące tematyki jakości usług w publicznym transporcie pasażerskim do 
oczekiwań pasażerów przedstawiono w normie PN-EN 13816:2004 Transport – Logistyka i usłu-
gi – Publiczny transport pasażerski – Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług [23], 
oraz w pracach [18, 19, 20]. 

2.2. Jakość transportu publicznego dla przewoźnika 
Przedsiębiorstwo komunikacyjne ustalając ofertę przewozową musi uwzględniać prefe-

rencje pasażera. Ocena jakości transportu ważna dla samego przewoźnika będzie jednak 
związana bardziej z miarami niezawodnościowymi i miarami opartymi o wskaźniki ekono-
miczne i techniczne. Tylko niektóre z nich odnosić się będą bezpośrednio do ruchu środków 
transportu lub realizowanej oferty przewozowej. 

W pracy [1] przedstawiono wskaźniki niezawodnościowe pojazdów szynowych, w tym 
tramwajów, ale można je zastosować ogólnie do środków transportu komunikacji zbiorowej. 
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Zgodnie z tą pracą wskaźniki niezawodnościowe środków transportu można podzielić na 
wskaźniki charakteryzujące niezawodność pojazdu z punktu: 
– technicznego w okresie eksploatacji: intensywność uszkodzeń, ilość wykonanej pracy, 
– strat zasobów, strat materiałów oraz związanych z nimi wskaźników kosztów: współczyn-

nik nakładów na naprawę, współczynnik gotowości, współczynnik technicznego wykorzy-
stania pojazdu. 
Przedsiębiorstwo komunikacyjne może również określić jakość ruchu tramwajów ze 

względu na oddziaływanie w układzie tor-pojazd. Stan techniczny torowiska i infrastruktury 
drogowej wpływa bezpośrednio na drgania i hałas w pojazdach komunikacji publicznej, 
a pośrednio na prędkości dopuszczalne na danym odcinku linii co jest związane z czasem 
przejazdu i ustaleniem odpowiedniego rozkładu jazdy. Pojazdy tramwajowe ze względu na 
swoją konstrukcję, typ i stan techniczny powodują różne zużywanie się drogi. Zagadnienia 
związane z badaniem oddziaływań w układzie tor – pojazd zaprezentowano w pracy [3]. 

Oferta przewozowa jest przedstawiana pasażerowi w formie rozkładu jazdy tj. trasy prze-
jazdu w czasie i przestrzeni. Realizacja zadań przewozowych w określonym czasie wiąże się 
ze zmienną forsownością przejazdów, a co za tym idzie zmiennym zużyciem energii. Dla po-
jazdów szynowych komunikacji miejskiej – tramwajów – jest możliwa ocena związku po-
między czasem przejazdu a zużyciem energii przez tramwaj na drodze symulacji komputero-
wej. Opracowany w Zakładzie Pojazdów Szynowych Politechniki Poznańskiej program kom-
puterowy RSEL (Run Simulation of Electric Locomotives) służy do symulacji ruchu pojazdów 
szynowych z trakcją elektryczną, w tym tramwajów. Szczegółowy opis programu symulacyj-
nego RSEL zawiera praca [9]. Program symulacyjny RSEL był wykorzystywany wcześniej 
w pracach związanych z jakością realizacji zadań przewozowych m.in. w [10, 11, 12, 13].  

Inne wskaźniki analizy ekonomicznej odwołują się do wyników finansowych przedsię-
biorstwa i związane będą głównie z efektywnością majątku trwałego i stopnia jego wykorzy-
stania. Do jakości ruchu środków transportu mogą odnosić się m.in. liczba wozokilometrów, 
liczba wozogodzin. W tabeli 5 przedstawiono wartości teoretyczne maksymalnej zdolności 
przewozowej poszczególnych środków transportu. 
Tab. 5. Teoretyczna maksymalna zdolność przewozowa poszczególnych środków transportu [5, 15] 

Środek komunikacji Prędkość handlowa 
[km/h] 

Potok pasażerski 
[tys. pas./h] 

Wydajność 
[tys. pas. km/h] 

Autobus, trolejbus 20-25 9-10 180-250 
Tramwaj tradycyjny 10-20 12,5-18 125-360 
Tramwaj szybki 25-30 20 500-600 
Metro 35-40 40 1400-1600 
Kolej podmiejska 40-50 50 2000-2500 

2.3. Jakość transportu publicznego dla otoczenia systemu transportowego 
i środowiska 

Pojazdy komunikacji publicznej poruszają się wewnątrz aglomeracji miejskich, często  
w terenach o gęstej zabudowie i różnym przeznaczeniu. Ma to wpływ na otoczenie systemu 
transportowego przede wszystkim ze względu na zajętość terenu, hałas i drgania.  

Drgania mechaniczne generowane zwłaszcza przez przejeżdżające pojazdy szynowe mają 
wpływ na środowisko, a przede wszystkim na konstrukcję budynków w bliskim otoczeniu 
źródła wibracji i ludzi przebywających w tych budynkach. Źródło drgań wpływa bezpośred-
nio na stan nawierzchni drogi szynowej oraz obiekty infrastruktury – mosty, wiadukty, tunele. 
Ograniczenie propagacji drgań do otoczenia trasy uzyskać można między innymi poprzez 
wprowadzenie wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni szynowej [25]. Nowo budowane 
i modernizowane drogi tramwajowe mają dodatkowe zabezpieczenia polegające na wykorzy-
staniu mat podtorowych i elementów wibroizolacyjnych wykonanych z elastomerów. Stano-
wią one barierę dla przenoszenia wibracji przez podtorze i grunt do zabudowań. 
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Tabor komunikacji publicznej powinien spełniać oprócz wszystkich wymagań konstruk-
cyjnych, bezpieczeństwa, ergonomii itd. także normy związane z emisją hałasu. W ruchu 
miejskim tramwajów hałas powstaje często podczas jazdy pojazdu w  łuku. Wywołane jest 
ono wejściem obrzeża koła w kontakt z główką szyny. Problematyka ta została poruszona 
m.in. w pracach [6, 14, 22].  

Zajęcie powierzchni przez tramwaje jest niższe w stosunku do samochodów osobowych 
i autobusów. Istotne jest nie tylko chwilowe zajęcie powierzchni (w m2 na osobę), ale także 
odniesienie jej do czasu zajęcia powierzchni (w m2 i godzinach na osobę) [1]. Dodatkowo 
należy tu wspomnieć o koniecznych miejscach parkingowych dla samochodów co powoduje 
dodatkowe zatłoczenie przestrzeni miejskiej. Wydzielenie torowisk tramwajowych powoduje 
dodatkową zajętość terenu, lecz zwiększa się w ten sposób przepustowość linii i punktualność 
kursowania tramwajów. Ponadto w godzinach szczytu przy występowaniu kongestii ruchu 
czas przejazdu tramwajem jest bardzo konkurencyjny w stosunku do innych środków trans-
portu. Dlatego ważne jest prawidłowe przygotowanie oferty przewozowej z wykorzystaniem 
systemów transportu z wydzieloną infrastrukturą tzn. metro, tramwaje, kolej podmiejska. 

PODSUMOWANIE 
Ocena jakości miejskiego publicznego transportu zbiorowego jest złożonym zagadnie-

niem. Na wybór głównych kryteriów oceny jakości w przewozie osób mają wpływ preferen-
cje podróżnych. Należy także pamiętać o ocenie jakości przez inne elementy systemu trans-
portowego i jego otoczenie. W sektorze usług transportowych ich właściwości jakościowe 
związane są najczęściej z czasem, odległością przestrzenną i przedmiotem przewozu. Kryte-
riów oceny jakości pasażerskiej komunikacji zbiorowej jest wiele i trudne jest opracowanie 
ich uogólnionej miary. Ponadto w takiej ocenie jakości ważne są cechy związane z nie tylko 
z ruchem i procesem przewozowym, ale i inne składające się w całości na obraz oferty prze-
wozowej np. dostępność, bezpieczeństwo. Szczególnie należy uwzględnić koszty zewnętrzne 
transportu takie jak kongestia, wypadki, emisja substancji szkodliwych do otoczenia, hałas 
i drgania. Możliwy jest pomiar jakości w sposób pośredni przez ocenę wielkości mających 
wpływ na jej postrzeganie np. hałasu i drgań w pojeździe jak i bliskim otoczeniu systemu 
transportowego, na co wskazuje analiza literatury. 

SELECTED ISSUES OF MUNICIPAL PUBLIC 
TRANSPORT QUALITY 

Abstract  
This paper concerns issues related to the evaluation of the municipal public transport quality 

from the perspective of the transport system and its environment. The requirements of various ele-
ments regarding the quality of public transport and criteria for its evaluation are presented. Some of 
the other authors’ similar researches presented earlier in the academic work  are also shown. 
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