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wvzwania kapitalowe i organizacyjne stoj~ce przed 
regionalnym transportem uiytecznosci publicznej 
Wprowadzenie 

Wsp6tczesne osiqgni!ilcia naukowe 
i ich szybkos6 wdrazania do zycia gospo
darczego i spotecznego przenika r6wniez 
do transportu autobusowego. Wytwarza
ne i eksploatowane SCI coraz to nowocze
sniejsze autobusy. Nalezy przewidywa6, 
ze w trzeciej dekadzie XXI wieku potowa 
produkowanych autobus6w b!i!dzie mia
la nap!i!d elektryczny. Nowoczesnos6 au
tobus6w przejawia6 si!il b!i!dzie automa
tyzowaniem wielu funkcji zwiqzanych 
z technicznq stronq eksploatacji , bezpie
czenstwem jazdy, organizacjq i ekono
mikq przewoz6w, eliminujqc udzial czlo
wieka np. kierowc!il. 

Przygotowujqc si!il do zmian syste
mowych, jakie mamy w najblizszych la
tach wdrozy6 w publicznym transporcie 
zbiorowym , powinnismy wypracowa6 
modelowe rozwiqzania ukierunkowane 
na ewolucyjne wprowadzanie do eks
ploatacji autobus6w nowej generacji 
i system6w wspomagajqcych sterowa
nie procesami przewozowymi i pomoc
niczymi (informacja, dystrybucja bilet6w, 
pobieranie oplat). Kraje wysoko rozwi
ni!ilte (np. Norwegia) zaczynajq juz eks
ploatowa6 tabor nowej generacji i wpro
wadza6 automatyzacje wielu funkcji 
zwiqzanych z dzialalnosciq przewo
zowq. Dlatego na plaszczyznie technicz
nej i technologicznej, teleinformatycznej 
oraz ekonomicznej i organizacyjnej na
lezy opracowywa6 scenariusze syste
mu, jakie mogq znalez6 zastosowanie. 
Drogq bad an potrzeba wypracowa6 mo
delowq strategi!il przemian organizacyj
nych, prawnych i finansowych nakreslo
nych w ustawie o publicznym transpor
cie zbiorowym. 

Artykul zawiera rozwa:Zania zwiqzane 
ze zr6dlami pozyskiwania i lokowania ka
pitalu (materialnego i niematerialnego) 
oraz organizacji statycznej regionalnego 
transportu zbiorowego. Bez zapewnienia 
dost!i!PU do kapitalu materialnego nie 
mozna b!i!dzie zakupywa6 nowocze
snych autobus6w i system6w teleinfor
matycznych. Bez kapitalu intelektualne
go nie b!i!dzie mozna wykorzysta6 walo
r6w, jakie dostarcza nowa technologia 
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teleinformatyczna. Natomiast bez usta
lonego ladu organizacyjnego trudno 
b!i!dzie racjonalnie dziala6 w systemie 
transportu publicznego w regionie. 

Elementy statycznej 
struktury organizacyjnej 

Zgodnie ze wsp6lczesnym podej
sciem do zarzqdzania wielopodmioto
wymi organizacjami o zr6zn icowanej 
wlasnosci i celach dzialania przyszly re
gionalny transport uzytecznosci publicz
nej b!i!dzie mial struktur!il dwuszcze
blowq na kazdym poziomie wladzy sa
morzqdowej kraju. Decyzje, co do sta
tyki calego systemu regionalnego i wy
znaczania zadan przewozowych oraz 
kontrolowania ich wykonywania b!i!dC! 
ulokowane na poziomie wladzy samo
rzqdowej (u organizatora) a biezqcq re
alizacj!il zadan (dynamicznq organizacj!il 
przewoz6w) zapewni jeden lub kilku 
operator6w. 

Uprawnienia decyzyjne ulokowane 
na szczeblu samorzqdowym w odniesie
niu do lokalnego prawa (podatki lokal
ne), wielkosci wydatk6w inwestycyj
nych, stawek taryfowych, poziomu kosz
t6w na biezqCC\ dzialalnos6 transportu 
w regionie b!i!dq znajdowaly si!il we wla
dzach naczelnych samorzqdu (marsza
lek , starosta, prezydent) . Natomiast 
sprawowanie funkcji przypisanych orga
nizatorowi moze znajdowa6 si!il w wy
specjalizowanej kom6rce organizacyj
nej administracji samorzqdowej (,zarzqd 
transportu ") lub zosta6 przekazane do 
organizacji na zewnqtrz administracji sa
morzqdowej. 

W obu rozwiqzaniach zakres zadan 
do wykonania przez organizatora sys
temu przewoz6w pozostanie niezmie
niony. R6znice wst!ilpujq w obszarach -
zr6del naklad6w finansowych - kapita
lu na wyposazenie teleinformatyczne 
(systemy informatyczne i oprogramowa
nie), poziomu kapitalu intelektualnego 
i ryzyka oraz elastycznosci dzialania. 
Przyj!ilcie jednej z podanych mozliwosci 
organizacyjnych i prawnych jest nie
zmiernie wazne , poniewaz lqczy si!il 
z procesem projektowania regionalnego 

systemu transportu zbiorowego. Nale
zy sobie uzmyslowi6, ze elementy kaz
dego systemu takie jak organizacja, za
soby informacyjne, wiedza, majqtek 
technologia, kapital, po trzech latach 
dzialalnosci stajq si!il przestarzale a nie
kt6re z nich SCI malo przydatne do reali 
zacji nowych cel6w. Przekazanie funk
cji organizatora poza struktur!il organi
zacyjnq administracji samorzqdowej jest 
typowym rozwiqzaniem outsourcingo
wym, kt6re posiada wi!ilcej zalet niz wad. 

Rozwiqzania organizacyjne na po
ziomie operatora dotyczq przewoznik6w 
prywatnych i komunalnych . Wiele samo
rzqd6w powiatowych podj!i!IO decyzj!il 
o komunalizacji przedsi!ilbiorstw PKS. 
Samorzqdy te, dysponujqc wlasnym po
tencjalem przewozowym, b!i!dC\ poszu
kiwaly sposob6w prawnych, aby zapew
ni6 swoim przedsi!ilbiorstwom komunal
nym rynek uslug, niezaleznie od pozio
mu osiqganej sprawnosci organizacyj
nej i ekonomicznej . lnwestorzy prywat
ni zgodnie z zasadami przedsi!ilbiorczo
sci , podejmujqC ryzyko biznesowe b!i!dq 
racjonalizowali rozwiqzania wewnqtrz 
swojej firmy, aby uzyskiwa6 nadwy:Zk!il 
finansowq i nadqza6 za wsp6lczesnymi 
wymaganiami technicznymi i informa
tycznymi. Natomiast sp6lki komunalne, 
jak wykazala praktyka nie SCI nastawio
ne na przedsi!ilbiorczos6, poniewaz nie 
SCI obciqzone ryzykiem biznesowym 
(np. utratq plynnosci finansowej) i za
wsze mogq liczy6 na wsparcie z budze
tu samorzqdu. 

Kapitaf niematerialny1 i material
nv na poziomie organizatora 

Sprawowanie wladzy organizacyjnej 
w zakresie regionalnego transportu pu
blicznego wymaga posiadania odpo
wiedniej wartosci kapitalu intelektualne
go i kapitalu materialnego finansujqce
go posiadany majqtek . Organizator 
zgodnie z wymogami nowej ekonomii , 
powinien posiada6 odpowiedni kapital 
intelektualny, kt6rego trzonem jest wie
dza. Dysponujqc znaczqcym potencja
lem kapitalu intelektualnego, mozna ra
cjonalnie realizowa6: 
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1. Projekt systemu regionalnego trans
portu publicznego w wymiarach : 
·:· materialnym: infrastruktura komu

nikacyjna, tabor, drogi przepfywu 
pieniqdza, potoki pasazerskie; 

·:· informacyjnym : rozkfady jazdy, 
ceny taryfowe (zatwierdza samo
rzqd) , informacja dla pasazera, re
gulacje organizacyjno-prawne 
w relacji wfadze samorzqdowe -
organizator - operator - pasazer; 

·:· ustalania parametr6w jakosci ofe
rowanych produkt6w. 

2. Zarzqdzanie systemem , tj. plano
wanie operatywne rozkfadu jazdy 
na sieci, organizowanie - koordy
nowanie i przydzielanie zadan ope
rata rom , sterowanie ruchem , orga
nizowanie sprzedazy bilet6w, ob
sfuga systemu informacyjnego dla 
pasazera, kontrola wykonawstwa 
przewoz6w oraz ocena wartosc i 
sprzedawanych produkt6w - linii 
autobusowych . 

3. Regulacje przepfywem pieniqdza po
mi~dzy pasazerem, dystrybutorem, 
budzetem samorzqdowym, operata
rem a pozostafymi interesariuszami . 

4. Opracowywanie strategii zmian w za
kresie telematyki , struktury nowego ta
boru, dost~pnosci produkt6w dla pa
sazera, wirtualizacji systemu biletowe
go, kontroli wykonawstwa, tworzenia 
wartosci dodanej dla pasazera. 
Projekt i funkcjonowanie systemu re

gionalnych przewoz6w uzytecznosci pu
blicznej powinien bye podporzqdkowa
ny dostarczaniu wysokiej wartosci pro
duktu dla pasazera i tworzeniu wartosci 
dodanej. Ojciec menadzeryzmu amery
kanskiego P Drucker w wielu swoich 
pracach podkresla, ,ze punktem wyjscia 
do pracy nad politykq i strategiq zarzq
dzania musi bye informacja o warto
sciach i potrzebach potencjalnych klien
t6w firmy "2 (w tym przypadku chodzi 
o potencjalnego pasazera). 

Zdolnose organizatora do realizacji 
ww. zadan zalezee b~dzie gt6wnie od 
potencjafu kapitatu intelektualnegoJ. 
Podstawowq cz~sciq skfadowq tego 
kapitafu jest kapitat ludzki, tzn. pracow
nicy posiadajqcy wiedz~ o: 
·:· metodach i sposobach ustalenia 

wartosci produkt6w, jakich ocze
kujq potencjalni pasazerowie (ba
danie popytu) ; 

·:· metodach i sposobach projektowa
nia sieci transportowej i rozkfad6w 
jazdy z uwzgl~dnieniem ograniczen 
finansowych (podaz) ; 

·:· metodach doskonalenia rozwiqzan 
systemowych obejmujqcych zmiany 
i innowacje, (od dystrybucji bilet6w, 
poprzez sieci i rozkfady jazdy, az do 
infrastruktury, system6w informatycz
nych, rozwiqzan ekonomicznych) . 
W pierwszym przypadku nalezy po-

siadae wiedz~ o metodach ustalenia, 
jakosci (dost~pnose , bezpieczenstwo 
itd .) i cen taryfowych produkt6w, jakie 
znajdq popyt u potencjalnych pasaze
r6w na lokalnym rynku regionalnym. 
W drugim przypadku, chodzi o wiedz~ 
uzycia odpowiednich algorytm6w i tech
nik informatycznych w projektowaniu 
sieci komunikacyjnej, planowaniu roz
kfadu jazdy, dystrybucji opfat za prze
jazdy (bilet) oraz dost~pnosci informa
cji dla pasazera. Podobny zakres wie
dzy i umiej~tnosci jest niezb~dny do 
ustalenia popytu, wielkosci przychod6w, 
koszt6w, rozliczen finansowych , wpro
wadzania korekt do biezqcej dziafalno
sci. w trzecim przypadku integralnq cz~

sciq wiedzy organizatora jest metodyka 
wprowadzania zmian innowacyjnych do 
systemu przewoz6w pasazerskich. lnno
wacja ma za zadanie dostarczanie war
tosci dodanej do oferty przewoz6w. 

Elementem skfadowym kapitafu in
telektualnego jest kapitat spoteczny, 
okreslany jako wiedza gromadzona 
i rozwijana za pomocq relacji mi~dzy 
pracownikami, partnerami , klientami 
i dostawcami 4 . Generalnie chodzi 
0 identyfikowanie zr6def, z kt6rych po
bierane b~dq niezb~dne informacje do 
projektowania, planowania i modyfiko
wania systemu przewoz6w zbiorowych 
w regionie. Organizator regionalny po
winien posiadae zbudowanq siee powiq
zan informacyjnych pomi~dzy wszystki
mi elementami otoczenia. Najistot
niejszq jest wi~z z pasazerem - klien
tem. Pozwala ona na prowadzenie dia
logu z pasazerami (np. przez Internet, 
Skype, telefon, korespondencj~ . zbioro
we spotkania okazjonalne) . 

Wi~zi informacyjne z klientami po
zwalajq na podj~cie dziafan nazywa
nych zarzqdzaniem relacjami z pasaze
rami (CRM). Zarzqdzanie relacjami z pa
sazerami sprowadza si~ ostatecznie do 
bardzo dobrego zrozumienia potrzeb 
pasazer6w. 

Ostatnim elementem kapitafu inte
lektualnego jest kapitat organizacyjny, 
w kt6rego skfad wchodzq: kultura orga
nizacyjna, strategia oraz struktura orga
nizatora i pozyskiwanie nowej wiedzy. 
Podstawowym zadaniem, jakie jest 

realizowanie to zarzqdzanie wiedzq oraz 
pozyskanie nowej wiedzy, aby mozna 
byfo wprowadzae nowe rozwiqzania 
technologiczne i innowacyjne. W tym za
kresie dysponujemy niewielkim do
swiadczeniem krajowym i dlatego 
w szerszym zakresie powinnismy korzy
stae z , cudzej wiedzy" - kraj6w o boga
tych tradycjach zarzqdzania transpor
tem regionalnym. 

Pozyskanie kapitafu intelektualnego 
dla znacznej liczby organizator6w zarzq
dzajqcych regionalnym transportem 
uzytecznosci publicznej jest wsp6fcze
snie problemem trudnym do zrealizowa
nia. Gf6wnym elementem tego kapitafu 
we wszystkich jego rodzajach SC\ ludzie 
z wiedzq i umiej~tnosciami jej wykorzy
stania. Znaczne rzesze profesjonalist6w 
z zarzqdzania transportem znajdujq za
trudnienie w duzych organizacjach 
transportowych . Powstafa duza luka po
mi~dzy popytem (zapotrzebowaniem na 
profesjonalist6w) a podq:lq tego kapita
fu. Jej wyr6wnanie spada na barki uczel
ni oraz firm prowadzqcych szkolenia 
i doradztwo. W wi~kszym stopniu powin
nismy kierowae zatrudnionych profesjo
nalist6w na praktyki kr6tkookresowe do 
kraj6w majqcych wysoki poziom kultury 
organizacyjnej w transporcie (Szwecja, 
Dania, Niemcy, Wielka Brytania). 

Wartose kapitafu materialnego orga
nizatora (lub funduszu , jesli operatorem 
jest jednostka dziafajqca na zasadach 
budzetowych) stanowi niewielki ufamek 
wartosci w stosunku do kapitafu intelek
tualnego . Na poziomie organizatora 
udziaf kapitafu intelektualnego jest do
minujqcy w cafkowitej wartosci kapita
fu . Dlatego jakose zarzqdzania (TOM) re
gionalnym transportem uzytecznosci 
publicznej zalezee b~dzie od zespofu lu
dzi, kt6rzy na tym poziomie struktury 
b~dq pracowali. Podstawowe zr6dfo 
tworzenia wartosci dla klienta (pasaze
ra) przesun~fo si~ od wartosci material
nych do niematerialnych5. 

Organizator jako sp6fka komunal 
na,6 czy organizacja dziafajqca na za
sadach budzetowych nie b~dzie miafa 
zdolnosci do odnowy majqtku (gf6wnie 
sprz~t komputerowy i oprogramowanie) 
oraz wprowadzania innowacji , dlatego 
ze obie jej formy organizacyjno-prawne 
nie sq elastyczne w dziafaniu ze wzgl~
d6w systemowych. Powofana kom6rka 
organizatora w strukturze administracji 
samorzqdowej musi uzyskae srodki fi
nansowe z budzetu samorzqdu na za
kupy inwestycyjne i zatrudnie personel 



o potrzebnym kapitale ludzkim, ale nie 
moze elastycznie zmieniac swoich za
sob6w i podejmowac kr6tko- i dtugo
okresowych zobowiqzan finansowych . 
Prowadzona dziatalnosc jest sztywno 
ograniczona budzetowaniem wydatk6w 
na pokrycie zaplanowanych zr6det 
koszt6w, np. na ptace, ustugi obce, za
kup inwestycji niematerialnych itp . Nie
co mniejsze ograniczenia w elastyczno
sci podejmowania decyzji wyStEiJpUjq 
w sp6tkach komunalnych . Dob6r pra
cownik6w, a szczeg61nie lidera kierujq
cego , organizatorem" jest silnie uzalez
niony od politycznego uktadu sprawu
jqcego wtadzEiJ samorzqdowq a nie pro
fesjonalnych umiejEiJtnosci zweryfikowa
nych w praktyce. Lider nie ponosi ryzy
ka biznesowego, nie angazuje swoich 
Srodk6w, a WiEiJC nie ponosi konsekwen
cji kapitatowych za nietrafne, ale popraw
nie administracyjnie podjEiJte decyzje. 

Prywatny inwestor, jako organizator 
sam zatrudnia zesp6t profesjonalist6w, 
ustala poziom ich zarobk6w, zaciqga zo
bowiqzania dla pozyskania kapitatu ma
terialnego. Ponosi jednak ryzyko bizne
sowe i dlatego musi elastycznie dyspo
nowac srodkami pieniEiJznymi , ptacami, 
zakupami sprzEiJtu teleinformatycznego, 
szkolic personel , korzystac z r6znych 
form finansowania (np. leasing , kredyt). 
lnwestor prywatny w swoim interesie 
musi wprowadzac zmiany innowacyjne 
i ,odswiezac" kapitat ludzki. 

Rozwiqzanie, w kt6rym organizato
rem jest inwestor prywatny, rna znacznq 
przewagEiJ w jakosci dziatania nad formq 
prawnq w postaci sp6tki komunalnej czy 
jednostki pracujqcej w ramach struktu
ry administracji .samorzqdowej na zasa
dach budzetowych . 

Kapital niematerialny i material
ny na poziomie operatora 

Na poziomie operatora decydujqce 
znaczenie rna kapitat materialny a rola ka
pitatu intelektualnego jest znacznie mniej
sza niz w przypadku organizatora. Ope
rator rna wykonywac ustalone zadania. 
Jest to przypadek, gdzie przy znanych 
zadaniach nalezy minimalizowac koszty 
dziatalnosci . Nie wystEiJpuje duze ryzyko 
w zmianie popytu, poniewai ten rna za
pewniony. Operator nie ustala cen tary
fowych i nie rna konkurencji ze strony in
nych przewoznik6w. Caty potencjat kapi
tatu intelektualnego nakierowany jest na 
realizacjEiJ przewoz6w, zgodny z ustalo
nym poziomem jakosci ustug . Przy 
wzgiEiJdnie statym poziomie realizowanych 
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przewoz6w, wysitek intelektualny jest 
skupiony na minimalizacji koszt6w 
i wprowadzaniu do eksploatacji nowo
czesniejszego taboru. lm sprawniej ope
rator bEiJdzie realizowat przewozy, tym 
rna wiEiJksze mozliwosci wygospodaro
wania nadwyzki finansowej. Nadwyzka 
finansowa i ptynnosc finansowa dajq 
swobodEiJ w budowaniu strategii na nad
chodzqcq przysztosc. 

Dziatalnosc operacyjna sprowadza 
siEiJ do czynnosci i decyzji cyklicznie po
wtarzajqcych siEiJ. Zatrudniony personel : 
dyspozytorzy, kierowcy, mechanicy 
i pracownicy aparatu administracyjnego 
stanowiq wartosc tradycyjnego kapita
tu ludzkiego i jego pozyskanie nie jest 
problemem. Podobnie kapitat spotecz
ny obejmuje wiedzEiJ zwiqzanq z dosta
wami energii i zaopatrzenia, przewozo
nymi pasazerami - potokami , wahania
mi sezonowymi i wewnEiJtrznymi relacja
mi pomiEiJdzy pracownikami. Zbiory in
formacji w tym obszarze Sq dostEiJpne 
i umiejEiJtnosc postugiwania siEiJ nimi w roz
wiqzywaniu problem6w jest opanowana 
przez doswiadczenie i szkolenia. 

Nieco wyzsze wymagania stojq 
przed kapitatem organizacyjnym, ponie
waz dotyczy on wprowadzania zmian 
w kulturze organizacyjnej w zwiqzku 
z przewidywanymi innowacjami , jak wir
tualizacja biletu i dziatan pomocniczych 
(odejscie od obstug i napraw taboru we 
wtasnym zakresie, przekazanie na ze
wnqtrz firmy funkcji ksiEiJgowo-finanso
wej) . W nadchodzqcej przysztosci 
z uwagi na tempo zmian technologicz
nych w taborze i jego cenEiJ, operator nie 
bEiJdzie w stanie posiadac wtasnego wy
posazenia technicznego do jego obstu
gi i napraw. Nadchodzq czasy, gdy za
kup nowego taboru bEiJdzie tak drogi, ze 
operator bEiJdzie korzystat z tzw. uzycze
nia-dzierzawy (pr6by w transporcie ciEiJ
zarowym juz sq czynione) . W tym zakre
sie nalezy opracowac strategiEiJ prze
mian , jakie w nachodzqcych czasach 
bEiJdq nastEiJpowaty po stronie techniki 
i technologii . Te wymagania musi okre
slic organizator w perspektywie hory
zontu czasowego 5-1 0 lat. We wnEiJtrzu 
operatora podziat organizacyjny oparty 
na funkcjach (dziat przewoz6w, plano
wania, zaplecza technicznego , zaopa
trzenia itp.) zaczyna zanikac. Telematyka 
i potrzeba ciqgtego podnoszenia jakosci 
zarzqdzania (TQM) z jednoczesnym ob
nizaniem koszt6w dziatalnosci wymaga 
przechodzenia na procesowe zarzqdza
nie. Procesowe podejscie sprowadza siEiJ 
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do skupienia uwagi i realizowania pro
ces6w przynoszqcych wartosc dla pa
sazera, do kt6rych nalezy informacja 
i przew6z (patrz przyktad jednego z za
granicznych inwestor6w obstugujqcych 
przewozy miEiJdzynarodowe i miEiJdzyre
gionalne na naszym rynku) . Nalezy do
konac przejscia z organizacji funkcjonal 
nej na procesowq, w kt6rej to , zastEiJpo
wane zostajq proste zajEiJcia-czynnosci 
i ztozone procesy prostymi procesami 
i ztoi:onymi zaj~ciami "7 . 

W tym zakresie wymagana jest nowa 
wiedza i poprawnie opracowana strate
gia, aby ewolucyjnie wprowadzac pro
cesowe podejscie do dziatalnosci go
spodarczej operatora. Procesowe po
dejscie do dziatalnosci gospodarczej 
operatora przyczynia siEiJ do obnizki 
koszt6w, ale wymaga tez od personelu 
znacznego zasobu wiedzy i postugiwa
nia siEiJ nowoczesnym systemem telein
formatycznym . Wprowadzanie nowych 
rozwiqzan organizacyjnych , jak i odna
wianie technologii wymaga dobrej ptyn
nosci finansowej do zaciqgania zobo
wiqzan dtugookresowych. Operator po
winien posiadac zdolnosc do powiEiJk
szania kapitatu materialnego, bo tylko 
wtedy moze realizowac swoje zamierze
nia zatozone w strategii. W dominujqcej 
liczbie kraj6w europejskich a szczeg61-
nie wysoko rozwini~tych , dziatalnosc 
publicznego transportu na poziomie re
gionalnym i miejskim jest uznana jako 
deficytowa. 

Relacje pomi~dzy 
organizatorem a operatorem 

Podstawowym powodem deficyto
wosci przewoz6w uzytecznosci publicz
nej sq realizowane zatozenia wtadzy ad
ministracyjnej w zakresie polityki spo
tecznej i ekologicznej . Transport publicz
ny czy tow miescie, czy regionie powi
nien sprzyjac mobilnosci spoteczen
stwa, bye dost~pnym i tanim dla pasa
zera oraz konkurencyjnym w stosunku 
do walor6w samochodu osobowego. 
Dlatego system organizacyjno-praw
ny regionalnego transportu publiczne
go nalei:y tak zaprojektowac, aby za
pewnit operatorowi uzyskiwanie nad
wyi:ki finansowej za jego dziatalnosc 
przewozowq. Uwazam, ze jest to klu
czowy do rozwiqzania problem. Dotych
czasowe sposoby regulacji przeptywu 
pieniqdza, jaki funkcjonuje w komunika
cji miejskiej oparty na zakupie wozokm 
od operatora przez wtadze miasta, po
siada wiele wad , ale jest praktyczny. 



Operator sprzedaje swoje produkty w po
staci wynegocjowanej ceny wozokm 
i z tej sprzedazy uzyskuje przychod. 
W takim rozwiqzaniu posiada on wszyst
kie informacje, ktore pozwalajq mu na 
ustalenie ceny sprzedai:y wozokm za
pewniajqcej uzyskanie , godziwej" nad
wyi:ki finansowej. W praktyce wystEiJpU
je kilka r6i:nych systemow wspomaga
nia operatorow, by przy deficytowym 
systemie ekonomicznym przewozow 
publicznych operator mogt uzyskae za 
swojq dziatalnose , godziwy zysk". 

Ten problem jest odrEiJbnym zagad
nieniem do rozwai:an, poniewai: wiqi:e 
siEiJ integralnie z technologiq dystrybucji 
biletow (wystEiJpowanie np. biletu papie
rowego, plastykowego, wirtualnego itp.) , 
udziatem doptat od kilku podmiotow 
samorzqdowych (gmin) oraz wzgiEiJdnq 
statosciq taryfy cenowej dla pasazera. 
Natomiast jak wskazuje praktyka ceny 
dobr materialnych (paliwo) i niematerial
nych (ubezpieczenia, podatek lokalny) 
ulegajq dynamicznym zmianom. W ko
munikacji miejskiej cena biletow za prze
jazd jest wzgiEiJdnie stata, a koszty po 
stronie wydatkow operatora najczEiJsciej 
zwiEiJkszajq siEiJ. Operator nie moze pod
jqe zadnej decyzji co do ceny sprzeda
wanych produktow (zaleta i wad a). 

W transporcie lotniczym jest odwrot
nie, cena za przelot dla pasai:era ulega 
wahaniom w przedziale nawet jednego 
dnia (pomijam zabiegi marketingowe 
powodujqce, i:e w dniu odlotu cena jest 
zmniejszona o potowEiJ) . Ostatnio prze
woznicy kolejowi w coraz krotszych 
przedziatach czasowych , przeprowa
dzajq zmiany cen taryfowych, ale w ko
munikacji miejskiej taka zmiana wystEiJ
puje raz w roku a najCZEiJSciej raz na dwa 
lata. W takim oddziatywaniu otoczenia 
operator z poczqtkiem roku kalendarzo
wego moze miee znaczqcq nadwyzkEiJ 
finansowq a pod koniec roku wykazy
wae straty. Otrzymujq oni bowiem, 
zgodnie z umowq, statq kwotEiJ doptat 
bqdz ich przyrost jest zbyt maty. Budi:et 
samorzqdu regionalnego powinien 
, amortyzowae" takie wahania, ale po
jawia siEiJ pytanie: czy nie powinni w ja
kims stopniu w doptatach dla transpor
tu publicznego uczestniczye inni inte
resariusze , np. wtasciciele samocho
dow osobowych? 

Uzyskiwanie godziwej nadwyi:ki fi 
nansowej w realizacji przewozow ui:y
tecznosci publicznej jest nieodzowne 
dla przeprowadzania pozytywnych 
zmian w taborze i technologicznych 

systemach , jakimi postuguje siEiJ opera
tor w relacji do wymagan organizatora. 
Problemem jest wypracowanie zasad , 
aby z jednej strony operator nie otrzy
mywat , profitow" bez wysHku , z drugiej 
zas, aby po kilku latach dziatalnosci nie 
byt zdolny do realizowania przewozow 
o charakterze uzytecznosci publicznej. 
PragnEiJ zaznaczye, i:e w krajach rozwi
niEiJtych kai:dy dostawca do sektora pu
blicznego (np. dla armii) traktuje takie 
zamowienie jako bardzo korzystne fi 
nansowo. Dlatego sektor publiczny sta
wia dostawcom wysokie wymagania 
pod wieloma wzgiEiJdami (kapitatu , jake
sci , doswiadczenia, osiqgniEiJe w konkur
sach, wyr6i:nien przez niezalezne orga
nizacje itp.) . Problematyka finansowa 
pomiEiJdzy wtadzami samorzqdowymi , 
organizatorem, operatorami a pasaze
rami wymaga bardzo wnikliwych i na
ukowych badan . 

Problem dworc6w 
Klasyczna funkcja dworca autobuso

wego dla pasai:era jako miejsca, gdzie 
mozna zakupie bilet, poczekae na jaz
dEiJ, uzyskae informacje, skonsumowae 
positek a rowniez dla przewoznika, gdzie 
moi:e zaparkowae autobus i podstawie 
do napetnienia nie spetnia oczekiwan 
pasai:erow. Wspotczesne dworce (nie 
tylko autobusowe) spetniajq wiele in
nych funkcji (zamawianie taksowki 
w innym kraju , zakup biletu lotniczego, 
rezerwowanie miejsc hotelowych, rezer
wowanie miejsc na wycieczki , ubezpie
czenie i wiele innych funkcji fqcznie z te
leinformatykq, funkcjami handlowymi 
oraz rozrywkq i odpoczynkiem). 

Dworce powinny spetniae roznora
kie oczekiwania pasazerow, ale takze 
powinny bye ogolnodostEiJpne dla kaz
dego przewoznika. Ta zasada jest nie
zmiernie korzystna dla rozwoju miejsca, 
w ktorym znajduje siEiJ dworzec-centrum 
komunikacji. Dlatego nalezy i w tym 
przypadku opracowae standardy zasad 
funkcjonowania, ale co najwai:niejsze in
westowania w dworce. Te obiekty muszq 
bye nowoczesne i ulegae ciqgtym prze
obrazeniom. 

Podsumowanie 
Pierwszym krokiem jaki wtadze sa

morzqdu terytorialnego powinny wy
konae , aby wdrozye zarzqdzanie na 
swoim terenie zbiorowym transportem 
uzytecznosci publicznej jest uzyska
nie dostEiJpu do zespotow projektanc
kich o wysokim kapitale ludzkim . 

Drugim jest wybranie modelu orga
nizacyjno-prawnego organizatora syste
mu. Wybor jest istotny z uwagi na na
ktady inwestycyjne (kapitat materialny) 
i zaangai:owanie zespotu ludzkiego (ka
pitat ludzki) organizatora do przedsiEiJ
biorczego dziatania i wprowadzania in
nowacji dla tworzenia wartosci dodanej 
dla pasazera. 

Trzecim jest zaprojektowanie no
woczesnego systemu zarzqdzania a 
nie ulepszanie rozwiqzan , jakie obec
nie funkcjonujq w transporcie regio
nalnym. Projekt powinien uwzgiEiJd 
niae integracjEiJ , podsystemow w mi
krorejonie " z systemem wyi:szego 
szczeb la i ponad regionalnym. Ele
menty systemu zarzqdzan ia na kaz
dym poziomie samorzqdu terytorial
nego powinny nawzajem siEiJ przeni
kae oraz spetniae wymogi standary
zacji i unifikacji. DziEiJki temu bEiJdzie 
mozna koordynowae zm iany na wiEiJk
szym obszarze niz terytorium obejmu
jqce wydzielony obszar samorzqdowy. 
Koordynacja powinna dotyczye ruchu 
i przeptywu informacji dla pasazera. 

Autor: 
prof. dr hab. Wojciech BCjkowski - Uni
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nia i Ekonomiki Ustug 
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