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Dalekobiezne przewozv autobusowe -
stan i tendencje 
Wprowadzenie 

Rynek transportowy w Polsce zmienia 
si~ dynamicznie. Funkcjonu]<\CB od wielu 
lat przedsi~biorstwa poddawane s~ silnej 
presjl konkurencyjnej, a przewoinicy przy
gotowujq coraz lepsze olerty przewozowe. 
Uczy si~ zar6wno attakcyjna cena prze
jazdu jak i mozliwy do zaakceptowania 
czas podr6iy. Jednoczesnie warunki pod
r6zowania staj~ si~ wai!nym czynnikiem 
wyboru srodka przejazdu. Transport auto
busowy stara si~ znalez6 wiasciwy seg· 
ment rynku, pozwalajqcy na utrzymanie 
i rozw6j dotychczasowej pozycjl. w arty· 
kute przeanabzowano aktualne tendencje 
wyst~puj~ce w krajowych mliidzymiasto
wych przewozach dalekobieinych. Obec
na sytuacja poddana zostala analizie 
z punktu widzenia tych element6w ofeny 
przewozowej, kt6re maj~ clecyduj~cy 
wplyN na wyb6r autobusu jako srodka pu
blicznej komunlkacjl mi~dzymlastowej. 

statvstyka przewozowa 
Krajowe llnie regularnej komunlkacjl 

autobusowej, zgodnie z systematyk(! przy
j~t!! w roczniku statystycznym GUS [1] , 
dzielone S!! na dalekobiezne, regionalne, 
podmlejskie i miejskie1• Charakterystyk~ 

kazdego z tych podsystem6w zawarto 
w tabeli 1. 

Podstawowe dane statystyczne doty· 
CZ(!Ce rynku przewoz6w autobusowych 
na tie calego systemu transportowego dla 
okresu ostatnich pi~clu let p rzedstawio· 
nowtabeli 2. 

Og6tna wielkosc przewozow wykony· 
wanych autobusaml ulega zatem stalemu 
zmniejszaniu, w temple kilku procent rocz· 
nie. Nieco wolniej maleje praca przewo
zowa co oznacza, ze jednoczesnie wydlu· 
i.a si~ srednia odleglosc przejazdu pasa
iera, Udzial przewoz6w autobusowych 
(bez komunikacji mlejskiej) w calkowitym 
wolumenie przewoz6w pasaterskich 
zmniejszyl si~ w ostatnich pi~ciu latach 
zar6wno w zakresie lfczby przewiezlonych 
pasaier6w, jak i pracy przewozowej, od· 
powiednio o 4,4% oraz 6,4%. 

ZnacZ<!cy jest spadek udzialu przed· 
sl~biorstw publicznych w realizacji prze
woz6w. W badanym okresie zmniejszyl si~ 
o 12 punl<t6w do poziomu 55%, a jeszcze 
w 2000 roku wynosil 91 %. Jest to oczywi· 
scie elekt prywatyzacji przewoznik6w au
tobusowych, w tym w szczeg61noscl 
przedsi~biorstw PKS. Powsta]e taki.e wte
le nowych podmiot6w. 

W dalszej cz~sci artykulu om6wione 
zostan'! przewozy dalekoblei.ne. Uczba 
linii krajowych w tym segmencie przewo
zcmw latach 2005-2007 ustabilizowala si~ 
na poziomie okolo 880, ale ostatnio zma· 
lala 0 50.1ch srednia dlugo5C wynosi prze
szlo 300 km i z perspektywy kilku lat rna 
tendencje rosn<~ce. 

Na podstawle powyi!szej statystykl 
trudno byloby formulowac daleko id<1ce 
wnioskl. Spada]<\cemu wolumenowl 
przewoz6w autobusami towarzyszy 

Tab 1. 
sysremacyka przewoz6w aurobusowych wg GUS 

Tab. 2. 
Utile I pnewozv autobusowe 

lata 2004 2005 

zmniejszanle sif? liczby linii oraz ich dlu
gosci. Wzrasta jednoczesnie liczba uzyt· 
kowanych autobus6w - dane dotycz~ 
calego parku przewozowego, 1•1 tym 
przedsi~biorstw turystycznych. Przewot
nicy prowadZ<!cy regulame przewozy wy
korzystuj~ zazwyczaj swoje pojazdy tak
ie do przejazd6w okoliczno5ciowych. Ko
munikacja autobllSOwa stanowi zatem sla
ty, wai.ny element systemu transportowe
go kraju, przewoi'!c przeszlo 213 og61u 
pasaier6w oraz wykonu]<\C prawie polO· 
1·1~ precy przewozowej w transporcie pu· 
blicznym. 

Przed przyS!<\pienlem do przeglqdu 
tendencji zwi~anych z obecnym stanem 
i kierunkami rozwoju tej cz~sci rynku 
przewoz6w mi~zymiastowych, kt6ra ob· 
slugiwana jest komunikaCJ<\ autobusowq 
zostanle dokonana analiza postaw kllen
t6w przy wyborze srodka transportu. 
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Rozazname czynn•k6w. kt6re sprawiaj<t 
ze potencJ<~Jny podr6zny decyduje si~ na 
wyb6r autobusu povnnny przekladae si;; 
na decyzje przewoznlk6w odnosnie 
ksztaltowan1a sleet poli!czen oraz innych 
element6w oferty przewozoweJ. Wynil<.a
j<!cym ~d zagadmeniOill orgamzacyjnym 
i handlowym poswi;;cona zostanie dalsza 
cz~sc artykutu. 

Wybor srodka transportu 
Zagadnlenle podziatu zadan przewo

zowych, kt6ry jest efektem wybor6w do
konywanych przez podr6tnych, stanowi 
interesujqcy problem z dziedziny mode
lowania przewoz6w I posl3.da bardzo bo
gatq lrteraturt. gl6wn1e w Jtzvku angiel
skim. Z teoretycznego punktu widzenia 
wybot srodka ttansportU stanowt lJZeci 
etap tzw. klasycznego. czteroetapowego 
modelu ttansportowego. Obejmuj~cego 
kofejno generowanie przewoz6w. dystry· 
bUCJfl. podz.al modalny I przydzlal do dr6g 
przewozu. 

W przewozach m•tdzymiastowych 
c!Woma podstawowyml czynn•kami wybo· 
ru srodka transportu S<\ cena I czas. Sla· 
nowiq one podstawt do budowy tzw. 
modefi cena - czas. w k!6rych wyb6r jed· 
nego sposrod dwu srodk6w transportu 
zalety od wanoSci, tak<! kaidy podr6ty 
przypisu]e, np. jedn&J godzinie swojego 
czasu. Z przeprowadzonych, przyklado
wych obflczen wymka ze w warunkach 
polskiCh (kofeJ - samoch6d osobowy) 
wartose ta moze ksztaitowae slfl w grani
cach od 6kolo 30 do 200 i WMPli zkllych (4). 
w krajach Europy Zachodn1e1 model ten 
znajduje SWOJ& naJCZ~stsze zastosowanie 
do oceny podzaalu rynku transponowego 
pomitdzy KOP (Kotejaml Outych Pr,dko
sci) a samolotem. 

Cena I czas S<\ nlew(\tpllwie wainyml, 
ale nle jedynymi czynnlkami wyboru. Za· 
llczyc do nlch mozna takie bezpieczen· 
stwo (komunikacyjne I osobiste). dost~P· 
nose srodka transportu (przestrzenn<\ 
i czasowl\), komfort przeJazdu, termino
wosc i inne Og61nie czynmki te tworz<\ 
zbi6r tzw preferencjl. na podstawie 1<!6-
rego budowane sq takie inne nii cena -
czas modele wybotu umozlrvnajqce bada
nie podzialu zada/1 przewozowych na roz
budowanych s•eciach transportowych 
(np. w aglomeraqach, regionach lub na 
terenie calego kraju). lnteresujqcym przy
padkiem, szczeg61nle wainym z punkiu 
wid zenia dalekobleinych przewoz6w au
tobusowych. jest badanle takiego podzia
lu w korytarzu transportowym. Pod tym 
poj~ctem rozumle sf~ zbi6r moiliwych 

poli!czen poml;;dzy dwierna aglomeracja
mi, realizowanych r6znym1 srodkami 
transportu. po r6znych trasach i przez 
wiefu przewotnik6w 

W Polsce rynek przewoz6w pasaier
skich obslug1wany jest transportem kole
jowym. drogowym llotnlczym. W opozy
cjl do motoryzacji ind}'WidualneJ przewo
zy kolejowe, autobusowe oraz lotnicze 
stanowi~ podstaw~ komunlkacjl publicz
nej, zatem osoba decyduja,ca siQ na pod
r6i: bez uzycta samochodu prywatnego 
dokonuje wyboru wlasnle sposr6d nich. 

Pola,czenla dalekobiezne PKS i innych 
przewoinik6w stanowill tradycyjnie ele
ment uzupelnlaj~cy s•ee POI'Iczen kolejo
vtych stanowiqcych kanw~ systernu ttans
ponowego, ~polski& mrasta Po
dejlllO\'Iane w mlniOilych latach, meriCZ
ne pr6by tworzenaa wsp61ne1 oferty kole
jowo-autobusowej (skotarzone rozklady 
jazdy, wsp61na odprawa handlowa) mgdy 
nie wyszty poza stad1um eksperymental· 
ne. Na styku tych dwu srodk6w transpor· 
tu mamy zatem do czynlenla z jednej stro
ny z uzupetnlanlem siQ nlezaleznych ofert 
przewozowych, dZIQkl przesladaniu si~ 
pasai:er6w w WQZiach komunikacyjnych, 
z druglej zas z lch konkurowaniem. Prze
slanki wyboru autobusu jako srodka pod
r6ty w odnies1eniu do przedstawionego 
Zbioru preferencjl sq nastQpuja,ce: 
::J czas przejazdu, 
::J koszt podr6ty, 
.J b&zpieczeilstwO, 
'J dost~ 
:l komfort. 
:J terminowosc 

Dalece nlezadowalaja,cy stan tech
niczny linli kolejowych w Polsce sprawia, 
ie czas przejazdu pocta.g6w w bardzo 
wielu relacjach jest nieatrakcyjny. Po!qcze
nla autobusowe, jakkolwiek korzystajqce 
z drag kolowych r6wniez slabej jakosci 
i naraione na skutki kongestii, wielokrot
nie dor6wnujlj zatem pod wzgiQdem pr;;d
koSci handtowej (nazywanej przez prze
woznik6w autobusowych .komunika· 
cyjmf) polqczenlom kotejowym. Nle do
tyczy to jednak tych relacji, w k!6rych po
d<\gi kursuil!160 km/h, gdyz w6wczas ich 
oferta pod wzgtl/(lem czasowym jest b&z
konkurencyjna 

Kosz!y podr6iowania autobusami sq 
zdecydowanie niisze nii innymi srodka
mi transportu. Ceny bUet6w normalnych 
(tzn. bez i:adnych ulg ustawowych b<\df 
handtowych) na autobusy pospieszne sa, 
zazwyczaj w podobnej wysoko5ci jak na 
poclqgi osobowe I stanowi!\ okolo 40·60% 
ceny bilel6w na pocla,gl pospieszne, TLK 

lub Express lnterCrty. Kosl1 przejazdu sta
nowi zatem wainy atut przy wyborze au
tobusu jako srodka transportu. zwtaszcza 
dla s!abszych ekonomicznl8 grup podr6z
nych. Nie doryczy to JUZ Jednak os6b pod
r6i:ui'ICVch sluzbowo, gdZl& koszty prze
jazdu ponoszone Si\ w ramach dZialalno
sci przedsiQbiorstwa. 

Rozr6i:nia SIQ dwa rodzaje bezpie
czenstwa: komunikacyfne oraz osobiste. 
W pierwszym przypadku zdecydowanie 
najbardziej ntebezplecznym srodkiem 
transportu (nie llczllc motocykll i rower6w) 
jest samochod osobowy. W praktyce. do
konuja,c swojego wyboru, podr6zny n~e
ch~tnie wyobraza sob•e potencJalne nie
bezpieczenstwa Zwiqzane z przejazdem 
wiasnym samochodem. S~d tez ten ro
dza; bezpieczenstwa J&St racze1 rzadk•m 
argumentem na rzecz wyboru poci<!QU Jub 
autobusu. ktO<e z kola• postrzegane sq 
bez W<!tpienaa jako w pelni bezpleczne 
(pod wzgl;;dern komunlkacyjnym), cho
ciai - zwlaszcza w przypadku dalekich 
podr6zy autokaraml turystycznyml- nie
stety corocznle zdarzaJ!\ siQ znane po· 
wszechnie katastroty. Paradoksalnle za 
niebezpteczny uwazany jest transport lot· 
niczy, a wiete os6b rna opory przed pod· 
r6iowaniem samolotem. Tymczasem jak 
wiadomo ze statystyki wypadk6w, w od
niesieniu do wykonywanej pracy przewo
zowej jest to najbardziej bezp1eczny sro
dek transponu . 

Orugi rodzaj bezpleczenstwa- osobi
ste. a zatem sprowadZ3Ji\Ce s" do oceny 
potencjalnych zagrozeil typu przest'p
czego. uwzgl~niane jest przez podr6i
nych przede wszystklm odnosme do prze
jazd6w nocnyml pocll\gaml mi~zyregio
natnymllub p6znymi wieczornymt pocia.· 
gami aglomeracyjnyml. Argument bezpte
czeilstwa przemawla zatem na korzysc 
rozwoju nocnych polqczen autobuso· 
wych, co zostanie dalej szczeg61owo 
om6wione. 

Wyr6inia sit dwa rodzaje dost~pno
scl: geogmficzn4 (przestrzennll) oraz cza
sow'!. Pierwsza z nlch oznacza odlegtosc 
do najbliiszego terminala (lotnlsko. dwo
rzec, przystanek). z kt6rego mozna pod
jqc podr6i wybranym srodk&em ttanspor· 
tu. BezkonkurenCVJna pod tym wzgt;;dem 
jest motoryzacja lnd}'Widualna z samo
chodem stoJqcym bezposrednio pod do
mem, zal<ladem pracy lub na pobliskim 
parkingu. NajniiSZI\ z kole• dostQpnosc
z powod6w oczywistych - rna transport 
Jotniczy. KomunikacjQ autobusowa, ocenic 
trzeba pod tym wzgiQdem jako znacznle 
dost~pnlejszq nit kolej. W ostalnlch latach 



przystanki aulobus6w linli dalekobieinych 
w Ylielu miastach zorganizowano takie 
poza dworcami autobusowymi, w tym 
w poblizu dworc6w kolejowych, w~zl6w 
komunikacyjnych ltp. 

Drugi rodZaidostll!lnoSd - czasowaobej· 
muje szereg element6w, kl&e dolyczq moz· 
tiwosa podjflda podroiy w dogodnym tesmi· 
nie. Znfm bezkonkurencyjna jest pod tym 
wzgl~em motoi)'Zacja indywidualna. Prze
woinicy pub!iczni, w tym zwlaszcza ko4ej, 
wprowadza]<\ atrakcyjll<! formQ tzw. cyklicz· 
nego (r6wnoodst~powego) rozkladu jazdy, 

czyli - zaleinie od rodzaju przewoz6w -
w r&.•myci:l odsl'lP<lCh, na przyklad co 10, 20, 
30, 60 tub 120 minut. W5t6d przewoznik6w 
aulobusowych najwi~szq konsekwencj~ 
w tym wzgl~zie ~Polski Express. 

Pod poj~ciem komfortu nalezy rozu· 
miec og6l element6w, kt6re skladaj<\ sl~ 
na wygod~ podr6iowanla. taklch jak wa· 
runki oczekiwania na przejazd, mozliwosc 
zarezerwowania mlejsca. warunki prze
jazdu itp. Konstruktorzy wsp61czesnych 
autobus6w podejmu]<\ wiele staran, 
aby byly one komlortowo wyposaione. 

/v.Jiobus PKS WadOwice na RDA w Klakow~e obsltJgujqcy fed"'! z fla/dlviszych !laS regufar
nych lakopane - teba (895 km) 

/v.Jiobus PKS Mlawa SAna stanovnsku. wypoczynkowym' na Helu obslugujacy liaS~ Zakopa· 
ne- He/(g?2 km) 
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Wygodne. ergonomiczne fotele, klima· 
tyzacja, ciekawa kolorystyka wn~trza. 
indywidualne oswietlenie. stollki. luki 
bagazowe - to obecnie standardowe 
elementy konstrukcyjne. lch vzupetnie
niem S<! cz~sto ekrany monilor6w 
umoillwlajC\Ce wyswietlanie film6w, to
alety czy barki pozwalajqce na serwo
wanie cieplych lub zimnych napoj6w, 
podgrzewanie dan cateringowych itp. 

Pod wzgiE~dem komfortu zwlaszcza z 
uwagi na znacznle mnlejszq przestrzet\ 
w autobusle, trudno jest jednak dor6w
nac kolei. Dla podr6znych szczeg61nie 
m~czqca jest koniecznosc d!ugotrwale
go przejazdu w pozycji siedz~cej, bez 
moiliwosci wykorzystania tego czasu, 
np. do pracy na komputerze. Jesll jed
nak do komfortu zaliczy si~ takie podr6· 
zowanie bez koniecznosci przesiadania, 
to komunikacja autobusowa moze bye 
tutaj szczeg61nie konkurencyjna, zwlasz
cza ''' relacjach o mniejszych potokach 
podr6znych. 

Termlnowosc jest ostatnim elemen· 
tern zbioru preferencji najbardziej lstol· 
nych z punldu Ylidzenia podr6znego, kt6· 
ry oczekuje, ie przejazd publicznym 
srodkiem transportu zostanie zrealizowa· 
ny zgodnie z rozkladem jazdy. Na pod· 
stawie w!asnych doswiadczen oraz zasty. 
szanych opinii wyrabia on sobie pogl~d 
o szansach na punldualne dotarcie do 
celu r6znymi srodkamltransportu. Punk· 
tualnosc pociqg6w. wyjqwszy okresy 
modernizacji kolejnych linii kolejowych 
i zwiqzanych z tym perturbacjl, jest obec
nie zadowalaja.ca. Pola.czenia le nie Sq 
naraione na skutki kongestii, czyll zatlo
czenie zar6wno ulic w miastach I dr6g 
wyjazdowych. jak I tras przelotowych, 
co wielokrotnie jest przyczynq op6znien 
w polqczeniach aulobusowych. 

Usystematyzowane w ten spos6b 
przeslanki wyboru srodka transportu sta
nowiE! podstaw~ do badania zachowan 
podr6znych. kt6re mOQ<\ bye opisywane 
za pomocq odpowiednich model! mate
matycznych [4). Swoje zastosowanie 
znajduje tutaj tzw. neoklasyczna. mikro· 
ekonomiczna teo ria maksymalizacji uiy
tecznosci. Sens takiego podejscia pole
ga na zalozeniu, ze kaidy konsument 
uslug (w tym przypadku pasazer) wy
biera taki wariant przejazdu, kt6ry mak· 
symalizuje jego poi.ytki oceniane we
dlug odpowiednich kryteri6w. Jesli za· 
tern poszczeg61nym preferencjom przy· 
pisane zostan<l wagi odzwierciedla]a.ce 
oceny dokonywane przez podr6znych, 
to mozliwe staje si~ odwzorowanie, 



a nast~pnoe przewidywanoe zachowan 
pasazer6w. Zagadnlenoe to nie ~zie 
dalej rozwijane Osoby zamteresowane 
mog'l skorzystae z publlkacji na ten 
lemat {41 

W dalsZ&J CZQ§co artykulu opisany zo
stanle spos6b. w jakl kszta~owana jest 
obecnie oferta przewozowa w daleko
bieznej komunlkacji autobusowej. Jest 
ona odpowledzlq na oczekiwania rynko
we pasazer6w, kt6re mog'l bye sformu
lowane z wykorzystanlem oplsanych po
wyzej preferencjl. 

Tab 3 
N>)d!Uisze reloc}e •urobi/SOIW IV Poise• 

Hr RN~ I rozldael 

Ksztalt ofert przewozowych rna cha
rakter dynamoczny Analiza zauwazal
nych tendencJI dokonana zostanie 
w kot~u podstawowych obszarach: or
ganizacjo przewoz6w, stosowanego ta
boru, termonali (dworc6w autobuso
wych) oraz dystrybucjl uslug. Rozwa
zania zakooiczone zostanq podsumo
waniem mocnych I slabych stron sys
temu dalekobieznych polqczeli aulobu
sowych, co pozwoll na wyci'lgni~cie 
najwainiejszych wroiosk6w dotycz<j
cych perspektyw lch rozwoju . 
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OrgantzacJa przewozow 
Na przestneno ostatnlch tat obserwu· 

jemy nowe tendenqe w zal<reSJe kszta!
towania soeci pol'lczen autobusowych. 
\Yynikaj'l one z aktywnego poszukowama 
wtaSciwych dla takoch przewoz6w. roku· 
i<ICVCh zysko segment6w rynku pasaier· 
skiego. Do naJWainoejszych tendencji na
leiy zallczyc lworzenie nowych relacji, 
w tym poprzez uruchamie.nie pol<jczeri na 
duie odleglo§ci, zwiQkszanie CZQStotliwo
Sci kursowanla autobus6w oraz wprowa
dzenie potqczeli nocnych. 
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Jakkolwiek auto bus nte jest dogod
nym srodk1em podr6iowania na odle
glosci rz,du kilkuset kilometr6w, to 
przewoinicy rozw~nqli jednak szereg 
bezposredn1ch pol<lczen pomi~dzy 
odleglym1 noek1edy m1astami, dedyko
wanych zwlaszcza podroznym preferu
j~cym przejazdy bezposrednie. Moina 
tutaj wyr6znic dwa odmienne rozwi~
nla. Pierwsze polega na ograniczaniu 
liczby zatrzyman na trasle przejazdu, 
a nawet organlzowanlu odleglych kurs6w 
bez zatrzymanla, opatrywanych cz~sto 
nazw11 ekspresowych. WymagaJ~ one 
dostatecznie duzego potoku bezposred
niego pomiQdzy odleglyml mie,scowoSci, 
co najcz~Sclaj moiliwe jest w relacjach 
do 1 z WaJSZ81'1'f. Ta~ form~ ofe<ty pre
leruJ'I naJCZ~IeJ operatorzy prywatni. 
Z kole; wSr6d przewoznok6w wywodz<l
cych SlfiZ dawne1 PKS baidziej populaJ
ne jest zatrzymywanoe autobus6w we 
wszystk•ch wf~kszych m•astach. a zatem 
pr6ba pogodzenla olerty przewozu na 
duze odleglo~c• z obslugq takze krot
szych przejazd6w. 

W wielu relacjach oferta !JOIE!czen da
lekobieznych pokrywa sl~ z przeblegiem 
llnll reglonalnych. W tan spos6b czesto
tliwosc polqczen na nlekt6rych trasach 
jest bardzo duza. Typowym przykladem 
moie bye relac1a Krak6w- Zakopane, ale 
podobna sytuacja ma miejsce pomi~ 
Warszaw<~ a Radomiem czy Plockiem. 
Krakowem a Tamowem I na baidZo wielu 
IMych odankach. 

t .... lUO 
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W ostatnlch latach poJawiio si~ wiele 
nowych I)OIIIczefl nocnych. s1anoWI<!cych 
- jak tO napisano IVCZ~OI9j W kontekScie 
bezpleczeilstwa osoblstego-altematyv~ 
dla pol<tczen koleJowych. analog•czna, do 
przejazdu w wagonach z m•ejscaini do 
siedzema. Tym samym pojawila si~ moz
liwo$C pcdrozowania autobusem po Pol
sce na relatywn1e duze odleglosci. Zesta
wienie dwudziestu najdluiszych relacp od
nalezionych przez autora przedstawiono 
w tabell3. Zdecydowanym rekordzislq jest 
PKS Plock, reallzujqcy trasq Wladys!awo
wo - Przemysl (922 km). 

Moen<! stron11 poiC~czen nocnych jest 
punktualnosc kursowama autobus6w [2]. 
Jak dot<~d problemy z zatloczen1em ulic 
w miastach nie dotyczq zasadniczo pory 
nocnej co spraw.a. ze autobusy bez pro
blemu dotrzymUJ<I rozkladowych czas6w 
przejazdu. 

Od strony organizacy,nej obsluga da
lekich !JOIE!czen odbywa Slfl zazwyczaj 
w spos6b tradycyjny. a zatem przez prze
woinika maj(\Cego swO]<I siedzibq bezpo
srednio w miejscowo$cl, w kt6rej znajdu
je si~ jeden z konc6w relacjl lub w jej po
blizu (np. PKS Gr6jec na trasle Warszawa 
- Muszyna). Nowoscl'l SCI jednak iiczne 
polqczenla obslugiwane .odsrodkowo•. 
Uruchamiajq je zwlaszcza przewoinicy 
funkcjonujqcy w m1astach znajduJ'!cych 
si~ na tras1e ucz~szczanej relacji. Jako 
przykiady pcda<: moina PKS Ostrowiec 
Swi~tokrzyski (Przemy$1 - Poznan. Lubl1n 
- Wroclaw), PKS Mfawa (Warszawa -
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Krymca Morska, WaJszawa- Kolobrzeg), 
PKS J~rzej6w (Zakopane- Hel). PKS Ko
nin (KatOI'Iice-teba) czy PKS Turek (Wro
claw - teba). Obsiuga taka umozhwta 
latw<l wym~ klerowc6w z zachowaruem 
wymagan odnosnle do czasu pracy, 
utnudnia JOdnak organlzacJ~ obsfugi 
i utrzymania autobus6w. PrzykladOI'I'fm 
sposobem rozwlqZ&nia tego probtemu 
moie bye przedstawiony na rysunku 
1 obieg autobus6w PKS Busko Zdr6j na 
trasie Warszawa Busko - Krakow czy 
PKS Kielce na trasre Zakopane- Kielce -
Wladysiawowo (skr6conej ostatnio tylko 
do odcinka Kielce - Wfadyslawowo). 

Szereg po!<~czen wykonywanych jest 
naprzemienn•e (na zmlan~ co drugi dzien) 
przez dwu przewozntkow. z reguly z miej
scowo5a stanowtqcych kor'lce relacji. Za
sady takieJ wsp61pracy wypracowano jui 
dawno i stanOI'n<\ one przyklad umO\•me
go podlialu rynku Zazwycz8J jednak maja, 
miejsce zachowanla konkurencyjne. Oo
tyczy tow szczeg61noscl nowych, prywat
nych przewoznlk6w, poJawiaf<lcych si~ na 
trasach dotychczas obslugiwanych wy
l<jcznie komunlkacjq PKS. PoCZ<\tkowo 
12w. busy realizowaly przewozy jedynie na 
trasach regionalnych, na stosunkowo 
kr6tkle odlegiosci. Obecnle coraz cz~iej 
~ to takze regularne przewozy daleko
bieine, l'l'fkonywane zar6wno minibusa
mi jaJ< i 8UIObUSainl 

Duiym atutem komun1kacji autobuso
wej jest mozl~ bezposredniej obslu-
9' mnieJszych osrodk6w, do kt6rych do
jazd pociagiem. z uwag1 np. na przebteg 
iinii w terenie g6rsk1m, trwa retatywnie diu
go {Zakopane, Krymca Zdr6D tub wyma
ga przejazdu wydluzonq trasq (np. War
szawa - Kolobrzeg przez Gdansk). 
Opr6cz dlugiego czasu przejazdu skutku
je to r6wnlei wytszyml cenami bilet6w 
kolejowych. Szczeg61nle atrakcyjne dla 
pol<~czen autobusowych SCI zwfaszcza te 
miejscowoscl, kt6re nie posiada)<l w og6-
le polqczen kolejowych. Typowym przy
kladem jest tutaj lez<lca na Mierzei WiSJa
nej Krynica Morska. W okresie wakacyj
nym moina do n1ej dojechac. korzysta
ia,c z I)OI<Iczen wfelu roznych przewoin~ 
kow: PKS WaiSzawa. PKS M!awa. PKS 
Elbl<!g. PKS Radom, a do medal'l!la tak
ze Polsklm Expressem. 

Wzmoione przewozy w okres1e wa
kaCJi leinlch czy ferll Zlmowych to oczy
wiscle szansa rynkowa dla przewozni
k6w. Pojawla si~ w6wczas duzo dodai
kowych po!qczen nad morza I w gory. Taki 
charakter majq najdlu~sze relacje, kt6re 
zeslawfono wtabeli 3. lnnym przykladem 



komfortowych autobus6w. fch zalety opo· 
sano przy okazji omawiania preferencjl 
podr6inych. Na problematyk~ taborowq 
sp6jrzmy teraz od strony eksploatacyjnej 
oraz ekonom1cznej. 

Przewaga konkurencYJna transportu 
drogowego nad kOiel<l istnie)e w tych re
laqach przewozowych. gdz1e Wlelkosc 
potoku podr6znych 1est zbyt mala, aby 
uzasadnione bylo uruchamianle polqczen 
poclqgaml. 0 ile zatem rachunek ekono
mlczny wymaga zapelnienia skladu kolku· 
set pasazerami, to rentownosc pofqczen 
autobusowych zaczyna s1~ JUi przy kllku· 
dzlesi8Ciu osobach. W przypadku mn•bu
sow takoch os6b moze bye zaledwle klika 
tub kifkanasc1e. 

M1MJUS PKS Kot~~n na stanow•sku wypoczynkowym w teb•e obslu-gu;ijcy lin:e sezonowq 
Ka:o,.!Ce - teba 

ZnaJqC te uwarunkowania przewoinl· 
cy autobusowl statal<! si~ zr6znlcowac 
sw6j park pod k<~tem mi~dzy innyml wiel· 
kosci pojazd6w. W efekcie do obslugi 
JX*'!czen o noiszeJ frekwencp kierowane 
sq autobusy typu MIDI, niew<~tplowle tafl
sze w eksploa.tacji. Poz"laia to jednocze
snie uruchamlac pol!!czenla cz~Ciej. co 
jest dodatkowym atutem dla podr6inych. 
kt6rzy w oczywlsty spos6b zainteresowani 
Sq jak najkr6tszymi czasami oczekiwania 
na najbtltszy odjazd. 

moze bye tal<ze nocne polqczen•e z War
szawy do Bukowiny Tatrzaflsktej, prowa
dzone w okres•e stycznla I lutego przez 
PKS Warszawa. Nlekt6re odlegle trasy do 
miejscowo§cl tetnlskowych poza sezo· 
nem funkcjonujq w wersji skr6conej. 
Na przyktad trasa autobus6w Krynlca Mor
ska - M1etno koflczy s•~ w Koszabnie, 
a ttasa t6dz - Wladyslawowo w Gdym. 

Oferta przewozowa ma wla5ciwe so
bie uwarunkowanla rynkowe. W przypad
ku autobusowych przewoz6w datekobiei
nych szczeg6tnie istotne jest przyzwycza
jenle kllent6w i zwiqzana z tym znajomosc 
oferty w 5todowiskach potencjalnych pa
saier6w. NaJwl~ksze szanse rynkowe 
maJ'I zatem te JX*'!czenia, kt6re ugrunto
waly si~ na rynku w ci<!QU W1elu tat Jed· 
nym ze sposob6w, aby prawldlowosc t~ 
polqczyc z poszukiwanlem nowych ryn
k6w przewozowych jest budowanie no
wych relacp poprzez wydluienle pol!!czen 
lstnle~cych dotychczas. PKS Busko Zdr6j 
trast Kark6w - Busko wydluiyfo do Lu
bhna, a 1me ~enle Busko - Krak6w 
rozpoczyna si~ w WarszaW>e PKS Ostro
wiec Swittokrzyski zaptoponowal wydlu· 
ienle trasy Warszawa- Ostrowiec do Kry· 
nicy Zdroju. Nie zawsze Sl\ to pr6by uda· 
ne, ale samq pomyslowo5C przewoin•k6w 
oceniC nalety pozytywnie. 

N1astety slab<! S1ron11 poszukiWllnia 
ptZez PfZ8W10inik6w nowych JX*'!czen Sii 
dosyc cz~te zmiany w rozkladach jazdy. 
Aozwll\zanla nietrafione znlkajq dosyc 
szybko lub Sq modyfikowane, na przyklad 
poprzez ogranlczanie kursowania autobu
s6w do wybranych dni tygodnia. 

Wsrod nowo:Scl ofertowych odnotut 
myna konsec takze przewozy piefgrzym
kowe, skierowane do otwartej sprzeda· 
iy. Program obejmuje poranny przejazd 
do sanktuarlum i powr6t po poludnlu. 
W lch trakcle prezentowane Sl\lnforma
cje i filmy na temat docetowych mie1sc 
kuttu reiiSJ•Jnego. 

Tabor 
N•ew~tphwq zalel<! komunikacjl auto

busowej stale siQ wostatnlch latach wpro
wadzenle do eksploatacji nowoczesnych, 

Nle jest intencj<! autora przeciwS1awia· 
nie soble oferty ttadycyjnych ptZewoin•· 
k6-n z nowyml, PfYWB!nym•. Warto Jednak 
zauwazyc. ie tak jak sp<ilki. w kt6re prze
ksztaleily siQ przedsi~biorstwa PKS wyka
zujq ooraz wiqksz<l elastycznosc I doko
nuJ'I zakupu takte mniejszych autobus6w. 

B•a/e auroousy PKS Rzeszow SA rozpoznawalne Slj me rytko w przewozach kraJo•vych 
ale r w m:~:rJzynaror:Jowyc.~ 



to z kotei nowl przewoznicy, kt6rzy roz· 
poczynall dzialalnosc wykorzystujqc po· 
czqtkowo wspomniane minibusy, obecnie 
do obslugl niekt6rych tras wprowadzajq 
takze duze, wysokopodlogowe. niekiedy 
nawet trzyosiowe autobusy. Zr6znlcowa· 
na wlelkosc taboru nle wymaga dalszego 
uzasadniania. Jako przyklad niech poslu· 
iy linia sezooowa Katowice -teba obs!u· 
giwaoa minibusem przez PKS Konio. 

a keting 

Waznym elementem wizerunkowym 
przewoznik6w autobusowych jest kolory· 
styka, a w szczeg61no5ci spos6b malo· 
wania taboru. Przez wiele lat nie przywi'l· 
zywano do tego etementu specja!nej wagl. 
W obecnej dobie silnej konkurencji 
rynkowej sytuacja zmienila si~ radykalnie. 
Nle ma juz chyba tirmy, kt6ra nie dyspo· 
nowalaby swoim znakiem firmowym, 
a wiele z nich dopracowalo si~ takie atrak· 
cyjnej kolorystyki. w barwach tych poja· 
wiajq si~ zwlaszcza nowe pojazdy i jest to 
niewqtpliwe duiy atut rynkowy. Wiele au
tobus6w ma r6wnlez standardowq kolory· 
styk'1 wnQtrza. a zwlaszcza pokryc foteli. 
zagl6wk6w ilp. Okreslony spos6b ubiera· 
ma s1~ jest takie wymagany od kierowc6w. 
Oczywiscie kolory charakterystyczne dla 
danego przewoznika moina jednoczesnie 
odna!ezc na jego stronle internetowej. 

Zmodermzowany (JNorzec PKS w Ostrowcu Sw upewrna bezpieczensiWO or,z lun.<.epnalllOSC 

Dworce autobusowe 
Zasadniczym elementem decydu)q· 

cym o komforcie podr6zy jest przede 
wszystklm sam autobus. 0 lie opisany 
uprzednlo post~p w modernizacji tego 
parku jest lmponu)acy. to znacznie gorze) 

jest ci!lgle ze stan em technlcznym i funk· 
cjonalnym terminali - dworc6w autobuso· 
wych. Zdecydowana wi~kszosc ob1ekt6w 
jest przestarzalych, zanledbanych i stano· 
wi fatalny wizerunek dla potencjalnych pa· 
saier6w. Trudno w tym miejscu na szcze· 
g61owe aoalizowanie przyczyn takiej sy· 
tuacji. Oczywiste S<! braki zr6de! finanso· 
wania i zapewne na proces lch moderni· 
zacjl przyjdzie jeszcze spore poczekac. 

Nadzieje wiqzac moina przede 
wszystklm z aktywnosci<! samorzqd6w 
oraz duiyml lnwestycjami miejskimi 
w infrastrukturl1 komunlkacyjnq. Przy· 
kladem godnym nasladowania moze 

Autobus PKS Zakopane na stanowisl<u "vtypoczynkowym w tebie obsfugujqcy trasq Zaxopa· 
ne • teba (895 km) 

bye Regionalny Oworzec Autobusowy 
w Krakowie, powstaly wsp61nie z kom· 
pleksem modernizowanego Dworca 
Gl6wnego PKF! w~zla komunikacji miej· 
skiej oraz centrum handlowego. Przez 
szacunek dla tego wzoru pominmy zatem 
milczeniem wiele rai(!cych niedostatk6w 
w ]ego warstwle projektowej, przeklada· 
j(!cych s•~ na trwale niestety niedogodno· 
sci eksploatacyjne i funkcjonalne. 

Rozwaiaj!\C zagadnienie dworc6w au· 
tobusowych rozpocznijmy od prowokacyj· 
nego pytania, czy S<! one w og61e potrzeb· 
ne. Analizu]i\C wlasne obserwacje stwier· 
dzam, ze najcz~stszym wrazeniem jakie 
odnosz~ po wizycie na dworcach jest za. 
skoczenie znikom!\ llczbq os6b (w stosun· 
kudo wielkosci obiekt6w), kt6re tam prze· 
bywa]a. Sytuacja ta jest oczywiscie skut· 
klem gwallownego rozwo)u motoryzacji In· 
dywldualnej i spadku masowo5ci przewo· 
z6w llansportem publicznym. Jakkolwiek 
niekt6re z dworc6w powstaly stosunkowo 
niedawno, to byly jednak projektowane 
w zupelnie lnne) sytuacji gospodarczej 
I transportowej. Wzrost liczby pOOjczen au· 
tobusowych, dobre dostosowanie godzin 
kursowania do potneb rynku oraz liczne 
relacje bezposrednie sprawiaja, i:e funk· 
cja dworca jako mlejsca dlugotrwalego 
oczekiwanla na odjazd czy skomunikowa· 
nie zostala radykalnie ograoiczona. 

Dodatkowo odjazdy niekt6rych prze. 
woznik6w nast~puj'! z przystank6w zlo· 
kalizowanych poza dworcami autobu· 
sowyml. Wynika to z jednej strony z po· 
szukiwania oszczE1dnosci, ale cz~sto 
jest taki:e skutkiem nie zawsze fortunnej 
lokalizacjl tych obiekt6w. Z dworcem 
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zatem relatywnie uciqiliwe I wymaga pew
nego doswiadczenia. Reasumu]qc. jest to 
zatem obiecuj(!cy. ale wciqi jeszcze nle· 
doskonaly kana! dystrybucji. 

Zasadniczym elementem dystrybucji, 
scisle zw~¥anym z syslemami informacji 
jest odprawa handlowa. czyli sprzedaz 
bilet6w i rezerwacja miejsc. Bilety na au· 
tobus mozna obecnie kuplc zar6wno 
w oklenkach kasowych na dworcach 
iwbiurach podr6iy, jak lwlnlemecie. Przy· 
kladem moze bye PKS Warszawa, kt6ry 
oferuje za posrednictwem swojej wittyny 
sprzedai bilet6w on-line. Tradycyjnie bile· 
ty sprzedaje takie kierowca autobusu, 
udzielajqc przy okazp lnfosmacji o rozkla· 
d2ie jazdy, planowych zai/Zymaniach oraz 
ewenrualnie o dalszych po!qczeniach. 

W niekt6rych miastach lunkcjonuje 
r6wniez telefoniczna rezerwacja miejsc, 
obejmuja.ca kursy z danego dworca au
tobusowego. Ponadto przewoznicy reall
zujqcy po!<\czenia z wykorzystaniem mi· 
nibus6w wymagaJa. niekiedy, aby zainte· 
resowani podr6zni dokonywati telefonicz· 
nej rezerwacji miejsca. Willie si~ to nle· 
wa.tpliwle z dobrym wykorzystaniem 
miejsc w takich pojazdach, a zatem z po
pytem przekraczaja.cym ich podai, 
zwlaszcza w najbardziej atrakcyjnych go
dzinach odjazdu. 

Jak jui wcze5niej stwierdzono ceny bl· 
let6w, w przeciwienstwie do czas6w pod· 
r6iy, sa. mocnym atutem przewoz6w au· 
tobusowych. Oodatkowo przewoinicy 

wprowadza]l! okresowo ulgl handlowe, 
ma]<\ce zach~cic potencjalnych podr6z· 
nych. Ciekawe jest przy tym, ie cz~sto 

unika si~ nazywania pol<[czen kursaml 
ekspresowyml (a nawet pospiesznymi) 
aby nie sugerowac zainteresowanym. ze 
przejazd takimi autobusaml mialby si~ 
odbywac na podstawie specjatnej, droz· 
szej taryfy. 

Perspektywy rozwoju 
pol~czer'l dalekobleznych 

Podsumowuja.c przeprowadzone roz· 
waiania wskazac moina nast~puj!jce za. 
lety- mocne strony dalekobieinej komu
nikacji autobusowej. Sa. nimi bezpo5red· 
niosc, bezpieczenstwo osobiste i komu
nikacyjne, cena za przejazd oraz moil~ 
wie komfortowe warunklw ograniczonej 
przestrzeni autobusu. 

Z kolei za wady - slabe strony tej ko· 
munikacji uznac trzeba relatywnie niskq 
pr~kosc komunikacyjnq, okresowe kto
poty z punktualnosciq (z uwagi na utrud
nienia w ruchu drogowym), niewygod11 
podr6iowania zwlaszcza na dluiszych 
trasach, brak gastronomll pokladowej 
oraz klopoty z dost~pem do toalet. 

Jakie S<\ zatem perspektywy rynkowe 
dla autobusowych pol<\czen dalekobiei
nych? Nowoczesny system transportowy 
powinien bye niewqtpliwie multimodalny. 
Kazdy ze wsp61czesnych srodk6w trans· 
portu powinien wypelnlac takie funkcje. 
kt6re najlepiej odpowiadajq jego charak· 
terystyce technicznej i eksploatacyjnej, re
alizujljc przy tym ekonomiczny postulat ra
cjonalnego gospodarowanla. 

Transport lotnlczy to zatem przede 
wszystkim loty do odleglych miast euro
pejskich i mi~dzykontynentalne. Umow
na, dolna granica kompelencyjnosci lot· 
nictwa to obecnie okolo 1000 km. Kole
je, zwlaszcza duiych pr~dkoscl, sa bez· 
konkurencyjne na odlegtosci rz~du 300 
- 1000 km. Program lch budowy '''Pol· 
see wtasnie si~ rozpoczyna. Przewozy 
autobusowe, jako nieodzowny element 
systemu transportowego, miatby zatem 
wlasciwe miejsce rynkowe na odlegtosci 
poniiej 300 km, konkurujqc zreszta. 
z koleja konwencjonaln<! (pr~dkoscl po
ciqg6w ponliej 200 km/h). Wszystkie te 
srodki transportu publicznego majq tyl· 
ko wtedy szans'1 skutecznie konkurowac 
z motoryzacjq lndywidualnq, kiedy ofe· 
rowac b~d<\ moiliwosci przesiadania si~ 
w dobrze zorganizowanych w~ztach ko· 
munikacyjnych. Niezb~dna jest przy tym 
kompleksowa lnformacja oraz latwosc 
zakupu bllet6w. 

rk ting 

Trudno sobie wyobrazic, aby komunl· 
kacja autobusowa mogla stanowiC kanw~ 
po!qczen pomi~dzy najwi~kszymi miasta
ml w kraju. Ta ro!a niewqtpliwle pozostanie 
kolei. Wszystko zaleiy jednak od uwarun· 
kowafl geograficznych oraz uktadu llnii ko
lejowych. Miejscowosci oddalone od kolei, 
a takie po!oione przy linlach drugorz~
nych, slabszych technicznie, slanowiq szan. 
s~ dla po!a.czen drogowych. Trudno na ra
zie cszacowac efekt rozwoju systemu au
tostrad. Nlewatpliwie pozwOlq one podnie5c 
pr~dkoSC komunikacyjnq. Tworzenie atrak· 
cyjnych olert przewozowych powinno obej
mowac jednocze5nie moiliwie cz~ste po
Jqczenia, przejrzysty uklad tras komunika· 
cyjnych. dobrzedobrane godziny po!a.czen. 

Transportowy wymlar nowoczesnego, 
rozwini~tego gospodarczo kraju, to bardzo 
duia ruchliwo5C spo!eczecistwa. Aby za
spokoic te potrzeby konieczna jest racjo
nalna polityka transponowa zar6wno na 
szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Roz· 
w6j rynku transportowego przebiega jak 
dotqd w Polsce (po roku 1989) w spos6b 
iywio!owy. Oostosowujqc nasze rozwi¥a· 
nia do wymagan unijnych. zarovmo tych 
sformallzowanych, tak i zwyczaJowych po
winnismy uwzgl~dniac uwarunkowania eu· 
ropejskie. Oznacza to zatem pewien po· 
zrom regulacji, co pozwoli na wypracowa· 
nie racjonalnego ekonomicznie i spo!ecz· 
nie rynku transportowego. 
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Przypisy 
• Jest to zatem systematyka bardzo zbli· 

zona do stosowanego w transporcie ko· 
lejowym, klasycznego podzialu na prze
wozy mi~zyaglomeracyjne, mi~zyre
gionalne, aglomeracyjne i regionalne [4]. 
Ciekawy przeglad tendencji w zakresie 
kolejowycll przewoz6w ml~aglome· 
racyjnych zawarto w artykule (3]. 


