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Wstęp
Wzrost wymagań, dotyczących jakości usług 

ze strony potencjalnych pasażerów transportu 
publicznego, w efekcie rosnące koszty utrzyma-
nia systemu transportu zbiorowego z jednej stro-
ny i ograniczenia odnośnie cen biletów z drugiej, 
zmuszają władze miast do poszukiwania syste-
mowych rozwiązań nakierowanych na poprawę 
atrakcyjności transportu zbiorowego przy akcep-
towalnym poziomie dotacji.  

Koncepcje rozwoju pasażerskiego transpor-
tu miejskiego najczęściej sprowadza się do roz-
wiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych. 
Rozwiązania infrastrukturalne zawierają w sobie 
działania zmierzające do budowy i rozbudowy 
infrastruktury transportowej miasta. Rozwiązania 
organizacyjne sprowadzają się optymalizacji sieci 
transportu zbiorowego, poprawy współpracy róż-
nych gałęzi transportu tworzących system miej-
skiego transportu zbiorowego [7].

1. Zarządzanie transportem zbiorowym 
a logistyka

W zastosowaniu do transportu publicznego 
logistyka przedstawia sobą zbiór pewnych roz-
wiązań, środków technicznych oraz metod orga-
nizacji i zarządzania, których celem jest zapew-
nienie zadanego poziomu obsługi pasażerów, ich 
bezpieczeństwa, oraz niezawodne dostarczenie 
w relacji „od drzwi do drzwi” w określonym czasie 
i przy akceptowalnym poziomie kosztów. 

Zastosowanie zasad logistyki w transporcie pasa-
żerskim umożliwia optymalizowanie procesu prze-
wozowego rozumianego jako system logistyczny 
operatorów i obiektów infrastruktury, poprzez logi-
styczne zależności podmiotów uczestniczących w 
procesie realizacji usług transportowych.

Podejście logistyczne przy budowie infrastruk-
tury technicznej transportu pasażerskiego polega 
na stworzeniu najkrótszych połączeń pomiędzy 
głównymi miejscami generowania potoków pasa-
żerskich, szacowaniu wielkości potoków pasażer-
skich oraz oczekiwaniami odnośnie komfortowe-
go przejazdu, przy uwzględnieniu optymalnych 
środków przewozowych.

Podejście logistyczne do zarządzania potoka-
mi pasażerskimi wymaga połączenia oddzielnych 
elementów procesu przewozowego w jeden sys-
tem, zdolny zapewnić usługi transportowe na wy-
sokim poziomie jakościowym przy minimalnych 
(akceptowalnych) kosztach.

Możemy zatem przyjąć, że system logistyczny 
pasażerskiego transportu miejskiego to złożona 
organizacyjno-ekonomiczna całość, realizująca 
funkcje sterowania procesami przepływu stru-
mieni materiałowych i usługowych oraz towarzy-
szących im strumieni informacyjnych i fi nanso-
wych. Składa się z kilku podsystemów – ogniw 
i ma rozbudowane połączenia ze środowiskiem 
zewnętrznym.

Cel systemu logistycznego realizowany jest 
poprzez jego funkcje. W stosunku do miejskiego 
transportu pasażerskiego można mówić o nastę-
pujących funkcjach:
 – funkcji prognostycznej – opartej na wyznacze-
niu kierunków i szacowaniu wolumenu poto-
ków pasażerskich i na tej podstawie określenie 
wielkości i struktury zapotrzebowania na usługi 
transportowe ogółem oraz na poszczególne ro-
dzaje transportu zbiorowego,

 – funkcji organizacyjnej – zawierającej w sobie 
rozlokowanie i rozwój przedsiębiorstw trans-
portu zbiorowego, sterowanie pracą transportu 
zbiorowego, racjonalizację sieci połączeń w kon-
kretnym obszarze: (miasto, aglomeracja, itd.).
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Zastosowanie logistyki do zarządzania pasa-
żerskim transportem umożliwia wykorzystanie do 
jego analizy podejścia systemowego. Wynika to z 
bardzo złożonego charakteru wzajemnych powią-
zań pomiędzy ogniwami systemu transportowego 
i ich funkcji oraz wpływu znacznej liczby parame-
trów o charakterze probabilistycznym. Jednocze-
śnie jednolitość systemu logistycznego wynika z 
ogólnej zadanej funkcji celu, która niemożliwa jest 
do realizacji przez oddzielne ogniwa tego syste-
mu.  Hierarchiczność danego systemu wyraża się 
w relacji podległości ogniw - elementom wyższe-
go poziomu logistycznego systemu zarządzania. 
Ponadto należy wspomnieć o jeszcze jednym 
aspekcie charakterystycznym dla pasażerskich 
łańcuchów logistycznych - adaptacyjności - spo-
sobności funkcjonowania w warunkach silnej nie-
określoności. Inaczej mówiąc, system logistyczny 
zawiera w sobie wzajemnie powiązane ogniwa 
(elementy) połączone funkcjonalnymi zależno-
ściami organizacyjnymi i ekonomicznymi.

Możemy wobec tego powiedzieć, że ogniwem 
logistycznym będziemy nazywali pewien ekono-
miczny funkcjonalnie zależny obiekt, niepoddający 
się podziałowi w ramach realizacji postawionego 
zadania, mający swój lokalny cel związany z okre-
ślonymi logistycznymi operacjami lub funkcjami. 

Cechami charakterystycznymi realnych ogniw 
systemu logistycznego transportu zbiorowego są [1]:
 – ekonomiczna niezależność,
 – różnice w celach i charakterze funkcjonowania,
 – wielorakość form własności przedsiębiorstw 
transportowych,

 – zależność rezultatów działalności od zewnętrz-
nych czynników i współpracujących ogniw sys-
temu logistycznego.
Większość ogniw systemu logistycznego jest 

samodzielnymi podmiotami gospodarczymi ma-
jącymi własne organizacyjno-funkcjonalne struk-
tury. Ich funkcjonowanie może nie odpowiadać 
podstawowemu celowi systemu jako całości. Po-
woduje to określone utrudnienia w zarządzaniu i 
skutkuje koniecznością formowania ogniwa peł-
niącego funkcje koordynatora (zarządcy).

Z punktu widzenia podejścia systemowego - 
ogniwo struktury logistycznej można przedstawić 
jako element przekształcający materiałowe, fi -
nansowe oraz informacyjne strumienie wejścia na 
usługi i towarzyszące im fi nansowe oraz informa-
cyjne strumienie wyjścia (rys. 1).

Strumienie wejściowe to: strumienie materia-
łowe (X), strumienie informacyjne (R), oraz stru-
mienie fi nansowe (C). Czynniki zewnętrzne (ND) 
oraz (NZ) stanowią oddziaływanie środowiska ze-
wnętrznego na ogniwo systemu. Taki schemat od-
działywania strumieni wejściowych jest typowy dla 
większości ogniw systemu logistycznego. Cechą 
charakterystyczną ogniw systemu logistycznego 
transportu zbiorowego jest nie tylko przekształce-
nie strumieni informacyjnych (RT) i fi nansowych 
(C) na wyjściu, ale również otrzymanie strumienia 
usług (Y) w miejsce strumienia materiałowego (X). 

Z pozycji ekonomicznych strumienie koszto-
we transformują się w dochodowe (C’). Nazwać 
te ostatnie zyskami nie pozwala nierentowność 
transportu zbiorowego opartego na systemie do-
tacji. Dlatego strumienie czynników zewnętrznych 
należy podzielić na kosztowe (Nz)  i przychodowe 
(ND) - dotacje (strumień wchodzący do ogniwa 
systemu logistycznego) (rys. 1). 

Strumieniem usług nazwiemy usługi przewo-
zowe świadczone przez przedsiębiorstwa trans-
portu zbiorowego na rzecz pasażerów w celu ich 
przemieszczania w czasie i przestrzeni. Strumień 
ten w systemie logistycznym transportu zbiorowe-
go charakteryzują następujące parametry [6]:
 – obsługa społecznie zróżnicowanych grup 
mieszkańców,

 – straty czasu spowodowane procesem 
przemieszczania,

 – regularność kursowania środków transportu,
 – komfort przejazdu,
 – dostępność,
 – bezpieczeństwo pasażerów,
 – dostępność informacji, 
 – wysokość stawki przewozowej.
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Rys. 1.  Ogniwo systemu logistycznego transportu zbiorowego jako konwerter strumieni logistycznych
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2. Czynniki charakteryzujące 
funkcjonowanie transportu 
miejskiego 

Różnica pomiędzy transportem towarów i trans-
portem pasażerskim polega, naszym zdaniem, 
na strukturze jakości obsługi. W pasażerskim 
transporcie istotne znaczenie ma komfort podró-
ży. Właśnie to odróżnienie powinno być uwzględ-
nione w metodyce oceny jakości usług transportu 
pasażerskiego.

System transportowej obsługi miasta składa się 
z trzech podstawowych składników:
 – miejskiej infrastruktury transportowej,
 – przedsiębiorstw samorządowych i prywatnych 
świadczących usługi przewozowe,

 – systemu zarządzania miejskim transportem 
zbiorowym. System transportu zbiorowego ob-
sługujący aglomeracje miejskie funkcjonuje w 
warunkach nieokreśloności. Nieokreśloność za-
leży od szeregu czynników charakteryzujących 
transport zbiorowy oraz od tego jak bardzo zło-
żone są relacje pomiędzy tymi czynnikami. 
Większość czynników to czynniki niestabilne 

i ich wpływ na funkcjonowanie transportu miej-
skiego podlega znacznym wahaniom. Ich dynami-
ka i złożoność wnoszą znaczący wkład w nieokre-
śloność warunków, w jakich funkcjonuje transport 
zbiorowy. 

Aby efektywnie zarządzać transportem zbioro-
wym należy zdefi niować zbiór czynników wpływa-
jących na kształtowanie się wielkości strumieni 
pasażerów. W pierwszej kolejności należy określić 
zbiór standardowych czynników wpływających na 
funkcjonowanie transportu miejskiego. Są to [2]:
 – pora roku,
 – dzień tygodnia,
 – pora dnia.
Wymienione wyżej, ogólnie znane zmiany 

w wielkości strumieni pasażerów umożliwiają wy-
pracowanie standardowych działań uwzględniają-
cych [4]:
 – zmianę liczby i typów środków transportu ob-
sługujących dane marszruty (autobusy lub 
trolejbusy przegubowe wielko pojemne, bądź 
standardowe), 

 – częstotliwość kursowania.
Można również z odpowiednim wyprzedzeniem 

wypracować decyzje zarządzające transportem 
zbiorowym w sytuacjach organizacji imprez maso-
wych jak koncerty, mecze piłkarskie, ponieważ ich 
wpływ na zmianę wielkości strumieni pasażerów 
łatwo poddaje się prognozowaniu.  Ponadto w ta-
kich sytuacjach możliwe są działania korygujące 
w stosunku do przyjętego sposobu postępowania 
w procesie jego realizacji. Oczywiście działania 
korygujące możliwe są w określonych granicach 
wynikających m.in. ze ściśle określonej liczby 
zdatnych pojazdów, którymi dysponują przedsię-
biorstwa realizujące zadania przewozowe.

Oprócz tego, w procesie funkcjonowania trans-
portu zbiorowego mogą wystąpić sytuacje nie-
standardowe, jak np. awaria pojazdu na linii, 
czasowe wyłączenie z użytkowania ulic np. z po-
wodów klimatycznych (niespodziewana ulewa, 
połamane z powodu wichury drzewa). W takich 
sytuacja zarządzanie transportem zbiorowym re-
alizuje się w tzw. czasie rzeczywistym. Co prawda 
możliwa jest sytuacja, w której operator zarządza-
jący transportem zbiorowym posiada opracowany 
katalog sytuacji niestandardowych, które zdarza-
ły się już wcześniej bądź wystąpiły w innym mia-
stach, ale adekwatność tych działań nie zawsze 
odpowiada realnym sytuacjom. 

W takich sytuacjach niezbędne jest naszym 
zdaniem, sprzężenie zwrotne, czyli każdorazowo 
aktywna korekta podjętych działań sterujących 
funkcjonowaniem transportu zbiorowego w opar-
ciu o model przedstawiony na rys.1.

Również opisane wyżej sytuacje nadzwyczajne 
można opisać zbiorem czterech grup czynników 
charakteryzujących strumień pasażerów. Są to:
 – parametry strumienia pasażerów, które zależą 
od potrzeb przewozowych mieszkańców,

 – parametry charakteryzujące działalność prze-
woźników na rynku usług przewozowych trans-
portu miejskiego,

 – parametry charakteryzujące miejską sieć infra-
struktury transportowej,

 – działania czynników zewnętrznych w stosunku 
do systemu transportu zbiorowego.
Na wyjściu z systemu znajdują się wskaźniki 

charakteryzujące system transportu zbiorowego, 
w oparciu o które ocenia się efektywność systemu 
zarządzania transportem zbiorowym. 

Następujące kryteria, mające istotne znaczenie 
dla pasażera zostały przedstawione w pracy [5]:
 – dostępność do linii, mierzona jako udział pro-
centowy mieszkańców pozostających w strefi e 
dogodnej dostępności do przystanków komuni-
kacji zbiorowej, 

 – integracja przestrzenna i funkcjonalna z innymi 
środkami transportu zbiorowego (krajowego, re-
gionalnego i lokalnego, Park and Ride, Bike and 
Ride, itp.), 

 – czasokres działania (w tym obsługa w porze 
nocnej), 

 – częstotliwość, 
 – bezpośredniość połączeń (nie ma potrzeby 
przesiadek), 

 – niezawodność funkcjonowania: punktualność, 
regularność, szansa na uzyskanie miejsca sie-
dzącego, prawdopodobieństwo osiągnięcia celu 
podróży w spodziewanym czasie, 

 – elastyczność funkcjonowania (wybór powiąza-
nia alternatywnego), 

 – prędkość podróży, 
 – dogodność przesiadek (odległość, konieczność 
pokonywania wysokości, gęstość ruchu piesze-
go, informacja/orientacja), 

 – uciążliwość spalin, hałasu i wibracji. 
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 – dogodność systemu biletowego (łatwość zaku-
pu, różnorodność oferty biletowej, ważność bi-
letu u różnych przewoźników, itp.), 

 – bezpieczeństwo jazdy i bezpieczeństwo 
osobiste. 
Wartości parametrów funkcjonowania systemu 

transportu zbiorowego mogą się różnić od war-
tości zadanych. Różnica pomiędzy faktycznymi 
znaczeniami parametrów funkcjonowania sys-
temu transportu zbiorowego i wartościami za-
danymi daje ilościową ocenę powstałej sytuacji 
problemowej.

Parametry charakteryzujące system transportu 
zbiorowego można podzielić na parametry pod-
dające sie kontroli i parametry nie poddające się 
kontroli w systemie zarządzania przewozami pasa-
żerskimi w mieście (rys. 2). Ponadto niepoddające 
się kontroli parametry mogą być przypadkowe (np. 
zmiana pogody) lub też determinowane np. uru-
chomienie przedsiębiorstwa produkcyjnego z dużą 
liczbą miejsc pracy w określonym rejonie miasta.

Niektóre parametry wywierają wpływ długoter-
minowy, inne mają charakter sezonowy np. prze-
jazdy studentów, które latem praktycznie zanika-
ją.  Pewne parametry wykazują określony wpływ 
na wahania wielkości strumienia pasażerów w 
ciągu doby, a inne wykazują wahania w czasie 
jednej godziny [3].

Istotnym znaczeniem dla prognozowania strumie-
ni pasażerów może być klasyfi kacja parametrów 
charakteryzujących mobilność mieszkańców (rys. 3).

Pierwsza grupa parametrów charakteryzuje wa-
runki realizacji przewozów pasażerskich: układ 
architektoniczny i urbanistyczny miasta, rozloko-
wanie dzielnic mieszkaniowych, centrów handlo-
wych, stref przemysłowych, parametry sieci dro-
gowej, sezon, dzień tygodnia. 

Druga grupa parametrów określa zapotrzebo-
wanie na przewozy. Można tu mówić o wyma-
ganiach pasażerów odnośnie prędkości prze-
mieszczania, komfortu podróży, niezawodności i 
bezpieczeństwa przejazdów. 

Trzecia grupa charakteryzuje środowisko prze-
woźników, ich możliwości techniczne (środki 
transportu) i konkurencyjności.

Podsumowanie
Logistyczny system zarządzania transportem 

zbiorowym może stanowić atrakcyjne rozwiązanie 
problematyki zintegrowanego systemu zarządza-
nia pasażerskim transportem miejskim. Integruje 
on bowiem w jeden spójny system organizację 
sieci transportowej wszystkich przewoźników w 
oparciu o jakościowe wskaźniki oczekiwań pasa-
żerów, przy akceptowanym poziomie kosztów, a 
tym samym optymalnym poziomie dotacji ze stro-
ny władz miejskich.  

Rys. 2. Czynniki poddające i niepoddające się kontroli ze strony systemu zarządzania transportem zbiorowym 

 

 
 

Rys. 3. Czynniki charakteryzujące mobilność mieszkańców 
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