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Konferencja naukowa 
OgOinopolskiego Zwi~zku Pracodawcow Transportu samochodowego 
Anna Urbariska 

W ostatnich dniach lutego 2012 r. od
byla siEil dwudniowa konferencja naukowa 
zorganizowana przez Og61nopolski Zwia,
zek Pracodawc6w Transportu Samocho
dowego. Okazja, do niej byla, przypadaja,
ca 1 marca br. , pierwsza rocznica obowia,
zywania ustawy o pub/icznym transporcie 
zbiorowym. 

W konferencji , opr6cz przedstawicieli 
przedSiEi!biorstw transportowych i srodo
wisk naukowych, uczestniczylo wielu zna
mienitych gosci. Na konferencjEil przybyli 
m.in. Tadeusz Jarmuziewicz - wiceminister 
Transportu , Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, Rafal Baniak - wiceminister Skar
bu Panstwa, europosel Boguslaw Libe
radzki , posel na Sejm Andrzej Kania, 
przedstawiciele Panstwowej lnspekcji 
Pracy, lnspekcji Transportu Drogowego, 

UrzEi!dU Ochrony Konkurencji i Konsumen
t6w, Polskiej lzby Gospodarczej Transpor
tu Samochodowego i Spedycji oraz dzien
nikarze. OrganizacjEil konferencji wsparli 
sponsorzy, w tym Scania Polska SA, SOR, 
Mentor SA Broker Ubezpieczeniowy, MGW 
Corporate Consulting Group sp. z o.o. 

Opracowuja,c projekt konferencji , orga
nizatorzy poprosili o przygotowanie refe
rat6w ekspert6w z wyzszych uczelni oraz 
innych podmiot6w maja,cych wplyw na 
funkcjonowanie rynku przewoz6w pasai:er
skich. Pozwolilo to na zapewnienie wyso
kiego poziomu merytorycznego konferen
cji. W jej trakcie wygloszono 10 referat6w 
w czterech sesjach tematycznych . 

W sesji pierwszej ,Dworce autobuso
we w ustawie o publicznym transporcie 
drogowym i prawie Unii Europejskiej " 

niezwykle interesuja,cy referat przedstawil 
prof. dr inz. Wojciech Suchorzewski z Poli
techniki Warszawskiej . Wskazal on na zna
czenie transportu publicznego w obsludze 
potrzeb przewozowych zar6wno w aglome
racjach miejskich, jak i regionach. Z pro
wadzonych badan ruchu wynika, ze kaz
dego dnia graniCEil Warszawy przekracza 
ok. 260 tys. pasazer6w. Z tej liczby ok. 28% 
podr6zuje autobusami. Jesli nawet zalozy 
siEi!, ze znaczna CZEi!SC tych pojazd6w nie 
spelnia rygorystycznych norm emisji spa
lin, to i tak ich oddzialywanie na srodowi
sko, w przeliczeniu na 1 osobEi!, jest wielo
krotnie nizsze niz przy podr6i:ach samo
chodami osobowymi. Zajmuja, one znacznie 
mniej miejsca, przyczyniaja,c siEil do zmniej
szenia kongestii. Wykorzystanie zalet trans
portu publicznego, w tym autobusowego, 

Scania Polska SA podczas konferencji zaprezentowala autobus Scania Touring HO 4x2 zaprojektowany dla potrzeb przewoz6w nieregular
nych i regularnej komunikacji mif1dzymiastowej 
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wymaga wprowadzania w miastach prio
rytet6w dla komunikacji publicznej, w tym 
autobus6w obslugujqcych przewozy regio
nalne. W wielu miastach w Polsce istniejq 
juz takie rozwiqzania. Przykladem moze 
bye Warszawa, w kt6rej systematycznie 
wzrasta dlugose wydzielonych pas6w ru
chu dla autobus6w. Ciekawe rozwiqzania 
zastosowano takze we Wroclawiu. Na nie
kt6rych ulicach wydzielono tam pasy dla 
autobus6w, trwale oddzielone od jezdni dla 
innych pojazd6w. 

W kreowaniu atrakcyjnosci transportu 
publicznego w miastach i regionach majq, 
jak podkreslil prof. W. Suchorzewski, dwor
ce autobusowe. Sq nimi , zgodnie z ustawq 
o publicznym transporcie zbiorowym, miej
sca przeznaczone do odprawy pasazer6w, 
w kt6rych znajdujq siE;J w szczeg61nosci: 
przystanki komunikacyjne, punkt sprzeda
zy bilet6w oraz punkt informacji dla pasa
zer6w. Powinny bye one zlokalizowane 
w centralnej czE;Jsci aglomeracji , umozliwia
jqc latwy dostE;Jp do obszar6w miejskich. 
Wsp6lczesne dworce, opr6cz obslugi pod
r6Znych, pelniq takze inne funkcje, w tym 
handlowe, uslugowe, rozrywkowe, biuro
we itp. Przykladem takiego rozwiqzania jest 
regionalny dworzec autobusowy w Krako
wie. Na 32 stanowiskach, zlokalizowanych 
na dw6ch poziomach, obslugiwane Sq 
przewozy aglomeracyjne, regionalne, kra
jowe i miE;Jdzynarodowe. W ciqgu doby ko
rzysta z niego ponad 1 000 autobus6w, 
a w okresie szczytu 60-70 autobus6w/godz. 
Ma on powiqzania z dworcem kolejowym 
i komunikacjq miejskq. Mozliwy jest dojazd 
taks6wkami i samochodami prywatnymi 
(system ,kiss-and-ride"). Podobne rozwiqzania 
powstajq tak:le w innych aglomeracjach. 

W sesji pierwszej uczestnicy wysluchali 
takze referatu Katarzyny Smorawinskiej 
z UOKiK zatytulowanego ,Problematyka 
dworc6w autobusowych w ocenie UrzE;JdU 
Ochrony Konkurencji i Konsument6w". 
W referacie tym przedstawiono wyniki po
stE;Jpowania w sprawie praktyk zwiqzanych 
z przeciwdzialaniem ksztaltowaniu siE;J wa
runk6w niezbE;Jdnych do rozwoju konkuren
cji na lokalnym rynku regularnej komuni
kacji autobusowej oraz narzucaniu uciqzli
wych warunk6w um6w przynoszqcych 
nieuzasadnione korzysci w zakresie wyzna
czania i udostE;Jpniania przystank6w. Skar
:Zqcy podnosili , ze sq zmuszani do korzysta
nia z obiekt6w dworcowych nalezqcych do 
PKS bqdz MPK, a w tresci umowy zawarto 
uciq:Ziiwe warunki w zakresie oplat za wjazd 
na dworzec. Mogle to, ich zdaniem, nieko
rzystnie wplywae na cenE;J biletu lub pro
wadzie do koniecznosci likwidacji kurs6w. 

Uhonorowani odznaczeniami par'lstwowymi i resortowymi przedstawiciele przedsi~biorstw PKS 
w towarzystwie wiceministr6w Tadeusza Jarmuziewicza i Rata/a Baniaka 

T rwale oddzielenie pas6w ruchu na niekt6rych wroclawskich u/icach uniemozliwia innym po
jazdom wjezdzanie na jezdni~ przeznaczonq dla autobus6w, przyczyniajqc si~ do poprawy 
atrakcyjnosci transportu publicznego (Fot. z prezentacji prof. W Suchorzewskiego) 

W dotychczas prowadzonych sprawach, 
jak wynika z referatu, postE;Jpowania zosta
ly umorzone. Prezes UOKiK nie stwierdzil 
bowiem stosowania praktyk zabronionych 
przez prawo. Kazde takie zgloszenie jest 
jednak przedmiotem szczeg6lowej analizy. 

Drugq sesjE;J ,Powiqzania kooperacyj
ne w transporcie drogowym os6b - budo
wa klastra" rozpoczE;Jlo wystqpienie prof. 
dr hab. Wojciecha Bqkowskiego. Przed
stawil on referat ,Mozliwe kierunki zmian 
w branzy PKS", stanowiqcy doskonale po
lqczenie teorii i wiedzy praktycznej doty
czqcej funkcjon6wania przedsiE;Jbiorstw 
PKS w gospodarce rynkowej . Nowe im
peratywy podejscia do biznesu obejmujq 
dzialania zwiqzane ze zdobywaniem 

nowych pasazer6w-klient6w, kreowaniem 
dobrych relacji z nimi oraz programami 
zachE;Jt do szerszego korzystania z trans
portu publicznego. W tym celu konieczne 
jest dostosowanie ilosciowe i jakosciowe 
potencjalu produkcyjnego do zmieniajq
cego siE;J popytu na uslugi przewozowe, 
doskonalenie proces6w tworzqcych war
tose dla klient6w oraz wdrazanie syste
m6w teleinformatycznych. 

Niekorzystne trendy w otoczeniu oraz 
blE;Jdy w procesie zarzqdzania przedsiE;Jbior
stwami doprowadzily do niskiej konkuren
cyjnosci przedsiE;Jbiorstw PKS. Odbudowu
jqc ich potencjal i zdolnose do konkurowa
nia, doskonalie nalezy kapital ludzki przed
siE;Jbiorstw, wdrazae nowe technologie 



i koncentrowae siEiJ na procesach tworzCj
cych wartose dla pasazer6w. KreujCjc kapi
tal ludzki, przedsiEi)biorstwa PKS powinny 
doskonalie wiedzEiJ i umiejEi)tnosci kadry 
zarzCjdzajCjcej , a tym m.in. w zakresie mar
ketingu, logistyki, analiz rynkowych i finan
sowych, projektowania proces6w. Pozwoli 
to na systematyczne gromadzenie informa
cji o pasazerach, konkurentach, zastoso
waniach technologii teleinformatycznych, 
nowoczesnych metodach sterowania flotCj 
i kosztach procesowych. lnformacje testa
nowi'l bowiem kluczowe czynniki sukcesu 
na rynku transportowym. 

Koncentracja na procesach tworzCjcych 
wartose dla klient6w obejmowae powinna: 
0 kreowanie sieci komunikacyjnej dosto

sowanej do zmieniajCjcego SiEiJ popytu -
w tym zakresie poi:Cjdana jest wsp61pra
ca z innymi pomiotami (PKS, MPK itp.), 
pozwalajCjca na dostarczenie oferty 
zgodnej z oczekiwaniami podr6znych, 

0 strategiEiJ cenowCj, w tym taryfy zalezne 
od obslugiwanych relacji przewozowych 
(odleglose przewozu nie powinna bye 
jedynym wyznacznikiem ceny) , 

0 dystrybucjEiJ bilet6w (rodzaje bilet6w, 
bilety wsp61ne z innymi przewoznikami, 
wirtualizacja bilet6w, mozliwose zakupu 
bilet6w przez Internet, SMS itp.), 

0 systemy informacji pasazerskiej i ich 
powiCjzania z innymi systemami obslu
gi podr6znych. 
Skoncentrowanie siEiJ na procesach 

zwiCjzanych z dzialalnosci'l przewozow'l nie 
oznacza zaniechania innych rodzaj6w dzia
lalnosci (sprzedaz paliw i czEiJsci zamien
nych, uslugi remontowe, mycie pojazd6w 
itp.). WzrastajCjcy stopien specjalizacji w po
szczeg61nych obszarach rynku powoduje 

Wsp61praca 
mitrdzynarodowa 

/Wsp61praca z klas trami i 
koordynatorami klastr6w/ 

jednak, ze dzialania takie nie zawsze przy
noszCj korzysci. PodejmujCjc decyzje o ich 
rozpoczynaniu bCjdz kontynuowaniu ko
nieczne jest przeprowadzenie szczeg61o
wych analiz koszt6w i korzysci. 

Doskonalenie technologii , jako czynnik 
kreowania przewagi konkurencyjnej przed
siEi)biorstw PKS, obejmuje decyzje zwiCjza
ne z dostosowaniem taboru do zmieniajCj
cego siEiJ popytu (struktura techniczna, wie
kowa i pojemnosciowa taboru) , wdraza
niem system6w teleinformatycznych , wy
posazeniem zaplecza itp. 

W zakonczeniu wystCjpienia, prof. dr 
hab. Wojciech BCjkowski przedstawil zale
cenia dla menedzer6w przedsiEi)biorstw 
PKS, chcCjcych przetrwae na rynku. Obej
mujCj one: 

integrowanie system6w IT z innymi 
przedsiEi)biorstwami , 
powolywanie konsorcj6w do zakupu 
taboru, sprzEi)tu komputerowego, opro
gramowania itp. 
standaryzacjEiJ system6w informacji pa
sazerskiej, 
standaryzacjEiJ system6w dystrybucji 
bilet6w, 

• kumulowanie w jednej jednostce syste
m6w rachunkowosci dla kilku przedsiEi)
biorstw i innych system6w nieprzyno
SZCjcych wartosci dla pasazera-klienta, 
wchodzenie na nowe rynki i oferowanie 
nowych produkt6w, 
wsp61ne monitorowanie rynku. 
Do zalecen integracyjnych sformulo

wanych przez prof. dr hab. Wojciecha BCj
kowskiego, nawiCjzal dr inz. Michal Gra
bia z lnstytutu Logistyki i Magazynowania 
w Poznaniu w referacie ,Rola jednostki 
badawczo -rozwojowej w budowaniu 

Rota osrodka referencyjnego w klastrach i inicjatywach klastrowych (Zr6dlo. Prezentacja Mi
chala Grabia) 
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powiCjzan kooperacyjnych , opracowywa
niu wniosk6w o dofinansowanie i tworze
niu nowoczesnych rozwiCjzan z zakresu 
IT" . W swoim wystCjpieniu , przywolujCjc de
finicjEiJ sformulowanCj przez M. P9rtera, 
stwierdzil, ze klastry to geograficzne sku
piska wzajemnie powiCjzanych firm , wy
specjalizowanych dostawc6w, jednostek 
SWiadCZCjCych uslugi , firm dzialajCjCych 
w pokrewnych sektorach i zwiCjzanych 
z nimi instytucji , konkurujCjcych miEi)dzy 
sobCj, ale takze wsp61pracujCjcych. Tworze
nie klastr6w moze bye wspierane w latach 
2007-2013 z funduszy Unii Europejskiej 
w ramach dzialania 5.1 Wspieranie rozwo
ju powiqzan kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym Programu Operacyjne
go lnnowacyjna Gospodarka. Przewiduje 
SiEi) , ze W kolejnej perspektywie finanso
wej (lata 2014-2020) , klastry i inicjatywy 
klastrowe bEiJdC\ intensywnie wspierane 
z funduszy unijnych. Warto wiEi)c juz teraz 
podejmowae stosowane dzialania. Naj
wazniejszymi problemami przy tworzeniu 
i dzialaniu klasrt6w SCj: 
·:· znalezienie wlasciwego partnera do 

wsp61pracy, 
·:· rozw6j organizacyjny i merytoryczny, 
·:· komunikacja z rynkiem - marketing, 
·:· komunikacja ze swiatem nauki, 
·:· wejscie na miEiJdzynarodowe rynki , 
·:· pozyskiwanie funduszy, 
·:· identyfikacja innowacji w branzy. 

Utworzenie klastra zrzeszajCjcego 
przedsiEi)biorstwa realizujCjce przewozy pa
sazerskie, instytucje otoczenia biznesu 
oraz jednostki badawczo-rozwojowe moze 
bye istotnym czynnikiem poprawy rentow
nosci i konkurencyjnosci przewoznik6w 
publicznych. OsiCjgnCje to mozna poprzez 
opracowanie i wdrozenie rozwiCjzan inno
wacyjnych , wsp61finansowanych z fundu
szy Unii Europejskiej. Bezposrednim efek
tem tych dzialan moze bye wzrost rentow
nosci firm , ograniczenie koszt6w poprzez 
wykorzystanie efektu skali oraz poprawy 
efektywnosci , wzrost pozycji konkurencyj
nej firm na rynku uslug transportu pasa
zerskiego. 

W kreowaniu konkurencyjnosci przed
siEi)biorstw transportowych na rynku istot
ne znaczenie majCj systemy informatycz
ne. Techniczne aspekty ich ksztaltowania 
przedstawil Dariusz Gil z firmy informatycz
nej Softia w referacie ,Architektura rozwiCj
zan informatycznych i sprzEi)towych w kla
strze". Komponentami takiego systemu SCI 
urzCjdzenie mobilne, system dworcowy, 
centralny system sprzedazy bilet6w oraz 
system zarzCjdzania i optymalizacji prze
plywu pasazer6w. 
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Drugq sesj~ zakonczy!o wystqpienie 
przedstawiciela sponsora - firmy Mentor SA 
Broker Ubezpieczeniowy. W wystqpieniu 
tym przedstawiono produkty ubezpiecze
niowe dla firm transportowych oraz korzy
sci grupowego ubezpieczania si~ przez 
przewoznik6w. W przypadku wsp61nego 
ubezpieczenia wielu przedsi~biorstw wyko
rzystac mozna efekt skali , wp!ywajqcy na 
ograniczenie koszt6w ubezpieczenia. Moz
liwe jest takze dopasowanie programu 
ubezpieczeniowego do potrzeb, zapewnia
jqce optymalizacj~ ochrony i poniesionych 
koszt6w, minimalizacj~ franszyz i udzia!6w 
w!asnych, eliminowanie niekorzystnych za
pis6w, ustalenie szczeg6!owej procedury 
likwidacji szk6d pozwalajqcej na szybkq 
i sprawnq wyp!at~ odszkodowan. 

Sesj~ zatytu!owanq , Praktyczne 
aspekty stosowania ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym" rozpoczq! prof. dr 
hab. Tadeusz Dyr referatem ,Dylematy 
zwiqzane z funkcjonowaniem transportu 
zbiorowego os6b w swietle ustawy 0 pu
blicznym transporcie zbiorowym". Odwo
!ujqc si~ do teorii ekonomii, stwierdzi! on , 
ie uzasadnieniem regulacji jest ochrona 
interes6w publicznych przed negatywny
mi nast~pstwami dzia!ania mechanizmu 
rynkowego. Motywem regulacji ekono
micznej jest jednak cz~sto nie tylko nie
doskona!osc mechanizm6w rynkowych , 
lecz takze presja grup interesu. Widzq one 
w regulacji ekonomicznej ochron~ swoich 
interes6w oraz mozliwosc zwi~kszenia po
ziomu w!asnego dobrobytu. Odnoszqc si~ 
do czynnik6w zawodnosci rynku , prele
gent wykaza!, ie ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym nie wnosi w zasa
dzie nowej jakosci do polskiego systemu 
prawnego. Niewielkie SCI mozliwosci ocze
kiwanego przez przewoznik6w publicz
nych ,uporzqdkowania" rynku przewoz6w 
pasazerskich , wyeliminowania bqdz cho
ciazby ograniczenia wyst~pujqcych na 
nim negatywnych zjawisk oraz istotnego 
wzrostu finansowego zaangazowania sa
morzqd6w lokalnych w finansowanie au
tobusowych przewoz6w regionalnych. 
Z tezami tymi podjq! polemik~ Piotr Mikiel 
wsp6!autor projektu ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym, zastepca dyrekto
ra Departamentu Transportu Drogowego 
w Ministerstwie Transportu, Budownic
twa i Gospodarki Morskiej . Przedstawil on 
referat ,Rok obowiazywania ustawy o pu
blicznym transporcie zbiorowym", w kt6-
rym ocenil rozwiazania w niej zawarte 
i skutki dla funkcjonowania rynku przewo
z6w pasazerskich. Zagadnienia te zawie
ra publikowany w niniejszym numerze 

Jan Buczek, prezes ZMPD, wr(1czyl Marianowi Osuchowi, wieloletniemu prezesowi i inicjato
rowi powstania OZPTS ,Ziotq Odznakf1 Honorowq ,Zasluzony dla ZMPD" 

Uczestnicy konterencji z zainteresowaniem wsluchiwali si1:1 w kolejne wystqpienia 

artyku! ,Rok obowiazywania ustawy o pu
blicznym transporcie-zbiorowym - wstep
na ocena funkcjonowania". 

Do szczeg6!owych zapis6w ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym od
ni6s! si~ takze mecenas J~drzej Klatka 
z Kancelarii Prawnej Klatka i Partnerzy 
w referacie ,Praktyczne stosowanie roz
wiqzan prawnych zawartych w ustawie 
o publicznym transporcie zbiorowym ". 
Wskaza! on na nieprecyzyjne zapisy za
warte w ustawie i propozycj~ ich zmian. 
Podkresli!, :ie zar6wno przewoznicy, jak 
i jednostki samorzqdu terytorialnego ocze
kujq nowelizacji ustawy. 

Ostatnia sesja, odbywajqca si~ 

w drugim dniu konferencji , poswi~cona 

zosta!a problemom transportowej obs!u
gi Euro 2012. W sesji tej referaty przed
stawili Maja Po!ubinska ze sp6!ki PL 2012 
nt. : Transport drogowy i kolejowy os6b 
podczas Euro 2012 oraz Michal Miros!aw 
z Zarzqdu Transportu Miejskiego w War
szawie pt.: Organizacja komunikacji miej
skiej w stolicy w trakcie Euro 2012. 

Referaty prezentowane podczas kon
ferencji wzbudzily ogromne zainteresowa
nie uczestnik6w. Tezy w nich zawarte sta
nowily podstaw~ licznych dyskusji kulu
arowych. Wielu uczestnik6w podkresla!o, 
ie konieczne SCI kolejne konferencje do
tyczqce aktualnych problem6w funkcjono
wania przedsi~biorstw w dynamicznie 
zmieniajqcym si~ otoczeniu . 


