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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIEŚCIE 

 

W artykule przedstawiono informacje dotyczące efektów wdrożenia ekologicznych autobusów w ramach realizacji projektu 

CiViTAS Renaissance w Szczecinku. Analizie poddano zagadnienie kosztów oraz liczby przewożonych pasażerów. Wyniki te 

zostały przedstawione na tle danych literaturowych dla okresu 2007÷2014. W podsumowaniu sformułowano wnioski wynika-

jące z lokalnych uwarunkowań przewoźnika komunikacji miejskiej. 

 

WSTĘP 

Ogólnym celem komunikacji miejskiej jest przewóz pasażerów 
na terenie miast oraz w strefie podmiejskiej. Wykorzystywane  
w tym celu pojazdy powinny posiadać cechy techniczne ułatwiające 
realizację tych zadań. Cechy te jednak nie zawsze stanowią rozwią-
zanie idealne, a jedynie optymalne. Stąd dobór lub wybór środka 
transportu do realizacji konkretnego przewozu stanowi ważną cechę 
decyzji o wyborze najbardziej odpowiedniego pojazdu [1]. Często 
wybór ten zawężony jest o paletę posiadanego taboru przez przed-
siębiorstwa komunikacyjne. Często zdarza się, że dyspozytor do-
datkowo ograniczony jest dostępnością danego pojazdu oraz jego 
możliwym obciążeniem liniowym. Ponadto, decyzje podejmowane 
przez dyspozytora są często przypadkowe, co ma miejsce szcze-
gólnie w sytuacjach awarii jednego z pojazdów. Decyzja określająca 
dobór pojazdu do zadania przewozu wiąże się także z jego efek-
tywnością pracy, co przy losowo występujących zakłóceniach skut-
kować może obniżeniem uzyskiwanych wskaźników oceny efektyw-
ności. Zagadnienie efektywności rozważane może być na wiele 
sposobów. W większości przypadków dotyczy to strefy ekonomicz-
nej w zakresie uzyskiwania minimum wartości poniesionych kosz-
tów dotyczących jednego pasażerokilometra lub wozokilometra. 
Rzadko dyspozytor dobierając pojazd ma na względzie oddziaływa-
nie środowiskowe z wyłączeniem takich usług przewozowych, któ-
rych trasa przebiega przez strefy chronione (np. strefy ograniczonej 
emisji – tzw. green zone) lub strefy dostępne tylko dla pojazdów z 
konkretnym silnikiem (np. tylko elektrycznym).  
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Rys. 1. Udział procentowy najbardziej popularnych środków trans-
portu realizujących miejskie przewozy pasażerskie – Polska stan na 
31.12.2014r. [3] 

Zagadnienie oddziaływania środowiskowego odgrywa szcze-
gólną rolę we współczesnych uwarunkowaniach administracyj-
nych [2], co często można zaobserwować okresowo pojawiąjących 
smogach, zwłaszcza nad centrami miast. Tabor przewoźnika powi-
nien stanowić gamę pojazdów najlepiej dostosowanych do zakresu 
oraz rodzaju świadczonych usług przewozowych łączących wysokie 
walory w zakresie niezawodności technicznej, walory ekonomiczne 
jak i ekologiczne. Udział najbardziej popularnych rodzajów pojaz-
dów stanowiących tabor przedsiębiorstw komunikacji miejskiej  
w Polsce, według stanu na 31 grudzień 2014 roku przedstawiono na 
rysunku 1. 

Biorąc pod uwagę ilość zarejestrowanych pojazdów (na pozio-
mie ponad 15000 sztuk) oraz analizując dane statystyczne (rys. 1) 
można stwierdzić, że najczęściej używanym pojazdem do realizacji 
przewozów pasażerskich jest autobus, co nie jest zaskoczeniem ze 
względu na to, że tylko niewielka liczba miast posiada linie tramwa-
jowe, a linie trolejbusowe też nie są zbyt popularne (występują w np. 
Słupsku, Tychach, Lublinie). 

Ponadto, wizerunkowo ważne jest, aby pojazdy stanowiące ta-
bor cechowały się stosunkowo „młodym” wiekiem. Cecha ta wiąże  
w sobie także informację o tym, że pojazd świadczący usługi prze-
wozowe prawdopodobnie wyposażony będzie we właściwe systemy 
bezpieczeństwa i komfortu, a stopień zużycia eksploatacyjnego 
będzie relatywnie niski. Te cechy pozwalają efektywnie zwiększać 
udział danego przedsiębiorstwa w  rynku usług komunikacyjnych [4].  

Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową mobilności mieszkań-
ców współczesnych aglomeracji miejskich można spostrzec pewną 
zmianę tendencji w zakresie użytkowania pojazdów prywatnych na 
rzecz transportu zbiorowego. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy 
dostępna jest sieć komunikacyjna umożliwiająca przejazd pasaże-
rom w krótszym czasie, niż wynikało by to z przejazdu własnym 
pojazdem ze względu na duże natężenie ruchu. Ponadto, zazwy-
czaj niewystarczająca ilość miejsc parkingowych w centrum miast 
oraz koszt ich użytkowania wpływa korzystnie na wzrost atrakcyjno-
ści transportu zbiorowego [5]. 

Usługi świadczone przez komunikację miejską realizowane są 
w sferze użyteczności publicznej. Przewoźnik oferujący usługi pozy-
skuje przychody w sposób bezpośredni ze sprzedaży biletów. Ich 
cena zależna jest od obowiązującej taryfy opłat ustalonej przez 
właściciela – najczęściej lokalny samorząd. W ramach swej działal-
ności przewoźnik uzyskuje także środki publiczne pochodzące  
z budżetu właściciela, a służące dofinansowaniu przejazdów osób 
uprawnionych do podróży bezpłatnych oraz ulgowych. Poziom tych 
cen jest niezależny od podaży i popytu. W przypadku, gdy koszty 
pokrycia działalności przedsiębiorstwa przekraczają wpływy ze 
sprzedaży biletów firma może również otrzymać dotację ze środków 
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budżetowych [4]. Głownie koszty ponoszone przez firmy transpor-
towe obejmują wydatki, związane z kosztami pracowniczymi oraz 
eksploatacją i utrzymaniem pojazdów. Przykład schematu kosztów 
przedsiębiorstwa przewozowego przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Struktura udziałowa poszczególnych typów kosztów przed-
siębiorstwa transportowego [6] 

1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKTYWNOŚĆ 

Efektywność najczęściej związana jest z kategorią ekonomicz-
ną, której wartość determinuje wynik oceny działalności całego 
przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych jego obszarów. Ogólnie 
można przyjąć, że efektywność to wzajemna relacja między nakła-
dami oraz uzyskanymi efektami. W podejściu ekonomicznym efek-
tywność oznacza przewagę korzyści nad poniesionymi nakładami, 
np. na zakup pojazdów oraz ich eksploatację [7]. 

Przykład podziału rodzajowego czynników, wpływających na 
efektywność komunikacji zbiorowej w mieście przedstawiono na 
rysunku 3. 

 
Rys. 3. Schemat podziału rodzajowego czynników wpływających na 
efektywność pojazdów komunikacji miejskiej 

1.1. Czynniki techniczne 

Czynniki techniczne najczęściej powiązane są z taborem prze-
woźnika oraz jego parametrami techniczno - eksploatacyjnymi, 
zwłaszcza pojemnością i zdolnością przewozową. Na charaktery-
stykę eksploatacyjną pojazdów komunikacji miejskiej składają się 
między innymi [9]: 
a) marka i typ pojazdu, 
b) liczba miejsc, 

c) masa całkowita pojazdu, 
d) wymiary gabarytowe, 
e) moc silnika, itp. 

Czynniki zakwalifikowane do technicznych często stanowią 
zbiór istotnych parametrów eksploatacyjnych, których wagę określa 
się w procesie podejmowania decyzji o wyborze i zakupie konkret-
nego pojazdu. 

1.2. Czynniki ekonomiczne 

Czynniki ekonomiczne, zawierające głównie koszty osobowe, 
związane są najczęściej z kosztami energii i eksploatacji danego 
systemu oraz kosztami zewnętrznymi- koszty inwestycyjne oraz 
eksploatacyjne [9]. Zużycie paliwa jest ważnym wskaźnikiem, służą-
cym do oceny właściwości eksploatacyjnych. Na ogół określenie to 
dotyczy średniego drogowego zużycia paliwa.  

Biorąc pod uwagę cechy układu napędowego oraz rodzaju sil-
nika, w odniesieniu do autobusów miejskich ilość zużywanego 
paliwa zależy głównie od masy własnej autobusu oraz liczby prze-
wożonych pasażerów. Ponadto, czynnikami determinującymi zuży-
cie paliwa jest profil prędkości autobusu związany z prędkościami  
i przyspieszeniami wykonywanymi podczas jazdy w mieście. Jedną 
z metod ograniczenia zużycia paliwa przez silniki spalinowe jest 
wprowadzenie hybrydowego układu napędowego z systemem 
odzysku energii. Wprowadzenie autobusów z hybrydowym układem 
napędowym pozwala uzyskać do 30% oszczędności w zużyciu 
paliwa [1]. 

1.3. Czynniki socjologiczne 

Uwarunkowania socjologiczne wiążą się często z rozkładem 
wiekowym społeczeństwa (mieszkańców). W zależności od wieko-
wej struktury społecznej różnie układa się struktura wiekowa pasa-
żerów. Jest ona związana z aktywnością zawodową mieszkańców 
oraz z ich dochodami. W większości miast średniej wielkości struk-
tura sieci komunikacyjnej (dostępność) oraz natężenie ruchu samo-
chodowego nie wpływa istotnie na zainteresowanie mieszkańców 
czynnych zawodowo korzystaniem z komunikacji zbiorowej. Więk-
szość pasażerów, to w zależności od pory roku, udział uczniów oraz 
emerytów posiadających zniżki na przejazdy. W takim przypadku 
istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji 
miejskiej stanowi dotacja budżetowa. 

Wzrost efektywności transportu zbiorowego wiąże się także  
z rosnącym popytem na usługi transportowe oraz wymaganiami 
społeczeństwa, dążących do poprawy jakości podróżowania, wzro-
stu dostępności usług transportowych, skrócenia czasu podróży a 
także poprawy komfortu. Nabycie nowego taboru umożliwia świad-
czenie usług wyższej jakości oraz spadek kosztów eksploatacji 
takich, jak zużycie paliwa, czy koszty napraw. Przykładami czynni-
ków zwiększających efektywność nowego taboru są, np.: 
– pełne wykorzystanie potencjału przewozowego taboru, 
– możliwość realizacji przewozów obejmujących długie trasy, 
– większe przebiegi międzyobsługowe i międzynaprawcze, 
– większa niezawodność, 
– mniejsze zużycie paliwa. 

Pojazdy komunikacji miejskiej średnio dziennie pokonują dy-
stans o długości około 200 km. Długość drogi w odniesieniu do 
średniego dziennego czasu pracy wskazuje na intensyfikację proce-
sów zużycia, szczególnie mechanizmów układu przeniesienia na-
pędu, kierowniczego, hamulców oraz systemów otwierania i zamy-
kania drzwi. Na rysunku 4 przedstawiono średnioroczne przebiegi 
popularnych pojazdów komunikacji zbiorowej w mieście według 
stanu na 31 grudnia 2012 roku. 
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Rys. 4. Średnioroczne przebiegi pojazdów komunikacji zbiorowej  
w Polsce – stan na 31.12.2012 roku [3] 

2. KOSZTY PRZEWOŹNIKA 

Efektywność przedsiębiorstwa uzależniona jest od czynników 
wewnętrznych, specyficznych dla danego podmiotu oraz zależna od 
czynników zewnętrznych. Do czynników wewnętrznych należy 
między innymi organizacja przedsiębiorstwa oraz stan jego infra-
struktury technicznej. Przykładem tego może być posiadanie wła-
snego zaplecza technicznego umożliwiające wykonywania obsług 
technicznych oraz napraw we własnym zakresie. Uwarunkowania 
zewnętrzne wiążą się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przed-
siębiorstwa transportowe ponoszą koszty, związane z działalnością. 
Wielkość kosztów eksploatacji pojazdów zależy od wielu czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych. Wśród czynników wewnętrznych 
wyróżnić można:  
– rodzaj i typ silnika,  
– warunki eksploatacji i styl jazdy kierowcy,  
– warunki drogowe, a w tym prędkość, natężenie ruchu i stanu 

techniczny jezdni,  
– ilość pasażerów (stopień napełnienia pojazdu),  
– stopień zużycia eksploatacyjnego pojazdów oraz stan technicz-

ny pojazdu.  
Do czynników zewnętrznych zaliczyć można: 

– cena zakupu środków przewozowych, 
– cena paliwa, ogumienia, materiałów i części zamiennych, 
– wysokość płac w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. 

Wśród kosztów eksploatacji pojazdu wyróżnić można koszty 
stałe i koszty zmienne. 

Koszty stałe 

Koszty stałe są niezależne od warunków eksploatacji, np.: 
– koszt zakupu pojazdu, przeliczony na roczne zużycie technicz-

ne i ekonomiczne (amortyzacja),  
– ubezpieczenie OC, 
– podatek transportowy, 
– inne opłaty i składki dodatkowe, 
– płace z narzutami, 
– koszty wydziałowe i ogólne, 
– koszty materiałów oraz przedmiotów nietrwałych, 
– koszty obsługi systemu sprzedaży biletów. 

Koszty zmienne 

Koszty zmienne zależą między innymi od warunków ruchu, ro-
dzaju nawierzchni. W celu określenia kosztów zmiennych stosuje 
się wskaźniki techniczno-eksploatacyjne. Do wskaźników tych 
zalicza się między innymi: minimalną prędkość jazdy w okresie 
największego zatłoczenia w centrach miast w godzinach szczytu, 

udział w pracy przewozowej, liczbę wozokilometrów oraz pracę 
przewozową. 

Udział procentowy pojazdów w ruchu w całkowitym taborze 
wśród przedsiębiorstw komunikacji miejskiej na dzień 31 grudnia 
2014 roku przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Pojazdy w ruchu wg rodzajów dla taboru przedsiębiorstw 
komunikacji miejskiej – Polska, stan na 31.12 2014 roku [3] 

 
Jednym z podstawowych wskaźników kosztów w transporcie 

jest koszt wozokilometra. Na rysunku 6 i 7 przedstawiono uzyskiwa-
ne średnie wartości wozokilometra w latach 2004÷2014. 
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Rys. 6. Średnia wartość wozokilometra w latach 2009÷2014  
w przedsiębiorstwie posiadającym tabor uniwersalny o dmc powyżej 
12t [9] 
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Rys. 7. Średnia wartość przychodu z wozokilometra w latach 
2007÷2012 dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej 
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3. WYNIKI BADAŃ 

3.1. Struktura taboru przewoźnika 

Flota przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Szczecinku  
w 2008 roku składała się z 22 autobusów należących do kategorii 
rynkowych midi oraz maxi. Większość z tych pojazdów posiadało 
przebieg znacznie powyżej 200.000 km. Natomiast w odniesieniu do 
spełnianych norm emisji spalin największą grupę, bo niemal 60%, 
stanowiły autobusy, których silniki przystosowane były do wymagań 
stawianych w zakresie limitów emisji składników spalin na poziomie 
Euro II. Udział poszczególnych typów pojazdów ze względu na 
spełnianą normę emisję spalin przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys. 8. Udział typów pojazdów wg spełnianej normy emisji spalin 
Euro w taborze przewoźnika 

 
W tym czasie dostępne i powszechnie eksploatowane były po-

jazdy, których silniki spełniały normę Euro VI oraz Euro V oraz 
pojazdów spełniających wymagania EEV. Taki stan osłabił pozycję 
przewoźnika oraz zmniejszył jego potencjał w utrzymaniu lokalnego 
rynku przewozów pasażerskich. 

Stąd należało poczynić działania mające na celu zmianę tego 
stanu na rzecz dostosowania floty do zapotrzebowania lokalnego 
rynku przewozowego zarówno od strony gabarytowej, jak i zmniej-
szyć intensywność oddziaływania środowiskowego tych pojazdów 
pod względem emisyjnym (spaliny i hałas) oraz poprawić relację 
przychodów i kosztów wozokilometra (np. przez zmniejszenie jed-
nostkowego zużycia paliwa). W rezultacie koniecznych zmian, 
zdecydowano się na udział w europejskim projekcie CiViTAS Re-
naissance, który pozwolił przewoźnikowi, Komunikacji Miejskiej  
w Szczecinku, na zakup nowych pojazdów oraz zwiększenie zakre-
su usług świadczonych przez przewoźnika. W ramach tego projektu 
oprócz zakupu nowych autobusów z segmentu mini (zasilanych 
LPG oraz spełniających normę emisji Euro IV) zrealizowano od 
podstaw eko-myjnię oraz punkt obsług technicznych dla pojazdów 
zasilanych LPG. Dodatkowym efektem wdrażanego projektu była 
modernizacja wiat przystankowych oraz wprowadzenie systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej w postaci wyświetlaczy monto-
wanych na przystankach oraz dostępnej informacji na stronie inter-
netowej przewoźnika. 

3.2. Koszty przewoźnika 

W ramach prowadzonych prac wykonano obliczenia kosztów 
wozokilometra w zależności od typu pojazdu pod względem speł-
nianej normy emisji spalin (rys.9). Podstawę obliczenia kosztów 
stanowiły tylko wydatki wynikające z utrzymania pojazdów w zakre-
sie; paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych oraz amortyzacji. 
Ze względu na zakres wdrażanego zadania projektowego odstąpio-
no od wprowadzania dodatkowych składników po stronie kosztów. 

Koszty te więc nie obejmują wszystkich elementów stanowiących 
wartość sumaryczną wozokilometra.  
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Rys. 9. Zależność wartości kosztów jednego wozokilometra dla 
pojazdów Euro 0 do Euro III (tylko bezpośrednie koszty eksploata-
cyjne oraz amortyzacja) 

 
Analizując dane o wartości jednego wozokilometra ze względu 

na określone rodzaje kosztów eksploatacyjnych należy stwierdzić, 
że zarówno wzrost przebiegu pojazdów oraz poziom techniczny ich 
silników (norma emisji) wpływa znacząco na zmianę wartości wozo-
kilometra. Różnica ta w przypadku pojazdów Euro 0 oraz Euro III 
wynosi ponad 20%. 

3.3. Efektywność ekonomiczna 

Najbardziej właściwym wskaźnikiem oceny efektywności trans-
portu pasażerskiego pod względem ekonomicznym jest między 
innymi wskaźnik dochodu z jednego wozokilometra. Relacja pomię-
dzy dochodem oraz kosztami jednego wozokilometra podczas 
prowadzonego projektu w latach 2008÷2012 przedstawiono na 
rysunku 10. 
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Rys. 10. Wartość kosztów i dochodów z jednego wozokilometra w 
latach 2008÷2012 dla pojazdów przewoźnika (Euro 0 do Euro III) 

 
Na podstawie oceny relacji kosztów i dochodów (rys.10) zaob-

serwowano znaczną zmianę relacji w 2011 oraz 2012 roku. Przy-
czyną takiej zmiany była zmiana cen paliw oraz materiałów eksploa-
tacyjnych. Taka sytuacja znacznie wpływała na bilans ekonomiczny 
przedsiębiorstwa i spowodowała konieczność pozyskania dodatko-
wych środków na bieżącą działalność (np. dotacja z budżetu miasta, 
kredyty bankowe). W czwartym kwartale 2010 roku w ramach wdra-
żanego projektu CiViTAS zakupiono i wdrożono do eksploatacji trzy 
autobusy klasy mini. Ich zadaniem była realizacja przewozów na 
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liniach mniej obciążonych, liniach nocnych oraz w miarę dostępno-
ści realizacji przewozów nieregularnych (na żądanie). 

W zakresie w analizy relacji kosztów oraz dochodów z jednego 
wozokilometra wykonano zestawienie przedstawione na rysunku 11. 
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Rys. 11. Relacje kosztów i dochodów jednego wozokilometra  
w latach 2010÷2012 pojazdów spełniających normę Euro IV zaku-
pionych w ramach projektu CiViTAS Renaissance 

 
W przypadku pojazdów zasilanych LPG (rys.11) zaobserwo-

wano, że w krytycznym okresie znacznego spadku dochodów  
z jednego wozokilometra dla pojazdów „starego” taboru, pojazdy te 
uzyskały dodatni wynik po stronie dochodów. Świadczy to o tym, że 
pojazdy te były lepiej dostosowane do obciążenia linii, a generowa-
ne przez nie koszty stałe były na relatywnie niskim poziomie.  

3.4. Wyniki przewozów  

Dodatkowym elementem kontroli oraz oceny wpływu wdraża-
nych zadań projektu CiViTAS w Szczecinku na liczby przewozów 
pasażerskich było monitorowanie zmian w zakresie liczby pasaże-
rów korzystających z usług przewoźnika na terenie miasta oraz 
liniach podmiejskich. Wyniki obserwacji prowadzonych w latach 
2008÷2012 przedstawiono na rysunku 12. Dane te dotyczą liczby 
sprzedanych biletów dziennych (normalnych i ulgowych) oraz okre-
sowych w analizowanych przedziałach czasowych. 
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Rys. 12. Liczba pasażerów korzystających z usług komunikacji 
publicznej w Szczecinku w latach 2008÷2012 w przeliczeniu na 
liczbę pojazdów aktywnych we flocie przewoźnika w analizowanych 
okresach czasowych 

 
Analizując dane o przewozach (rys.12) można zaobserwować 

pewną okresowość w zakresie liczbę pasażerów korzystających  
z usług przewoźnika. Wiązać się to może z rocznym cyklem aktyw-
ności pasażerów (uczniowie, działkowcy) oraz warunkami klima-
tycznymi. Oceniając tendencję zmiany liczby pasażerów należy 

zauważyć tendencję wzrostową, co świadczy o sukcesie wdraża-
nych zadań promocji transportu publicznego w miastach. 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno aspekt ekono-
miczny, jak i ekologiczny transportu publicznego w miastach, ma  
i będzie miał w przyszłości szczególne znaczenie dla działań zmie-
rzających do poprawy funkcjonowania mieszkańców pod względem 
ich mobilności oraz poprawy jakości środowiska w mieście. 

Ponadto w szczególności do przeprowadzonych badań efek-
tywności transportu publicznego w Szczecinku należy wyróżnić 
znaczące zmiany w zakresie: 
a) sukcesywnej odnowy floty, co zostało zapoczątkowane poprzez 

zakup autobusów klasy midi oraz maxi spełniających normę Eu-
ro V EEV, 

b) bardziej rygorystycznego doboru pojemności autobusów  
w zależności od rzeczywistego i prognozowanego obciążenia li-
nii, 

c) wdrożenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na 
przystankach węzłowych, 

d) aktywnej promocji „czystych” środków transportu – w tym, roz-
budowa ścieżek rowerowych oraz transport wodny na jeziorze 
Trzesiecko, 

e) aktywnego współdziałania różnych organizacji oraz właściwą 
politykę transportową sprzyjającą transportowi publicznemu 
można uzyskać zmniejszenie liczby samochodów prywatnych w 
centrum miast, lecz wymaga to stosowanie aktywnych kampanii 
promocyjnych oraz współdziałaniu wielu organizacji promują-
cych „czysty” niskoemisyjny transport miejski. 
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The analysis of public transport efficiency 

Paper discussed the implementation of ecofriendly mini-

buses during the realization of the measure’s related to the 

CiViTAS Renaissance project. The analysis were connected 
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with cost and number of passengers. The results of were 

checked and presented against to literature information con-

cerned to the 2007-2014. On the basis of presented results 

the final conclusions were formulated. 
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