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Streszczenie: W celu właściwego dostosowania podaży usług prze-
wozowych do ich popytu niezbędna jest znajomość liczby prze-
wożonych pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym. Na jej 
podstawie można zweryfikować ofertę przewozową, którą oferu-
ją przedsiębiorstwa transportowe poprzez właściwie zaplanowaną 
częstotliwość kursowania i wielkość taboru. Obecnie liczbę prze-
wożonych pasażerów można określać, prowadząc pracochłonne 
i kosztowne badania. W artykule przedstawiono algorytm okre-
ślania liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym 
w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów. Korzystając 
z niego, określono liczbę przewożonych pasażerów w transporcie pu-
blicznym w Krakowie w latach 2006–2015. Dane na temat liczby 
sprzedanych biletów uzyskano na podstawie sprawozdań Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie 
dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 
W końcowej części artykułu porównano wyniki z wynikami uzyska-
nymi na podstawie pomiarów rzeczywistych oraz analizy struktury 
wykorzystywanych przez pasażerów biletów. Znajomość danych hi-
storycznych o wielkości przewożonych pasażerów jest też podstawą 
do prognozowania tej wielkości w następnych latach.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport publiczny, liczba 
przewożonych pasażerów.

Metoda określania rocznej liczby  
przewożonych pasażerów w transporcie 
publicznym w Krakowie na podstawie 
liczby sprzedanych biletów1

Wprowadzenie
W pojazdach transportu publicznego w dalszym ciągu 
brakuje skutecznych zautomatyzowanych urządzeń zlicza-
jących przewożonych pasażerów. Do stosowanych metod 
określania liczby przewożonych pasażerów należy metoda 
pomiarów rzeczywistych oraz metoda badania struktury 
biletów wykorzystywanych przez pasażerów. 

Najbardziej obiektywną metodą określania liczby prze-
wożonych pasażerów jest metoda wykorzystująca pomiary 
rzeczywiste. Jednak ze względu na pracochłonne i kosz-
towne badania tylko niewielka liczba miast decyduje się na 
nią. Polega ona na rozpoznaniu liczby przejazdów rzeczywi-
stych we wszystkich pojazdach i dniach tygodnia [1]. 
Liczba przewożonych pasażerów stanowi sumę wsiadają-
cych pasażerów do pojazdów we wszystkich kursach linii 
komunikacyjnych [1]. Pomiary powinny odbywać się na 
terenie całego miasta w ciągu jednego dnia. 

Liczbę przewożonych pasażerów można określić również 
według metody badania struktury biletów wykorzystywa-
nych przez pasażerów [3]. Problemem jest powszechne 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016. Wkład autorów w publikację: A. Mikulska 
50%, W. Starowicz 50%.

uznanie poprawności jej wyników ze względu na ankieto-
wanie użytkowników miejskiego transportu zbiorowego 
dla zidentyfikowania wskaźników ruchliwości poszczegól-
nych grup biletów oraz stosowanie metod statystyki mate-
matycznej do opracowania wyników badań. 

W artykule zaproponowano określanie liczby przewo-
żonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie 
na podstawie liczby sprzedanych biletów. Mając dostęp do 
danych o sprzedaży biletów, określono liczbę przewożonych 
pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie w latach 
2006–2015. Dane na temat liczby sprzedanych biletów 
uzyskano na podstawie sprawozdań Zarządu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie dla 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krako-
wie [4]. Znajomość danych historycznych o wielkości prze-
wożonych pasażerów jest też podstawą do prognozowania 
tej wielkości w następnych latach.

Algorytm określania liczby przewożonych pasażerów 
Na rysunku 1 przedstawiono algorytm określania licz-
by przewożonych pasażerów w transporcie publicznym 
w Krakowie w ciągu roku na podstawie liczby sprzedanych 
biletów.

Rys. 1. Algorytm określania liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym 
w Krakowie w ciągu roku na podstawie liczby sprzedanych biletów
Źródło: opracowanie własne
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Podstawą do określenia liczby przewożonych pasażerów 
są dane dotyczące liczby sprzedanych biletów oraz wskaźniki 
ruchliwości użytkowników biletów czasowych i okresowych:

•	 liczba sprzedanych biletów jednoprzejazdowych i czasowych 
to liczba sprzedanych sztuk biletów w danym miesiącu;

•	 liczba sprzedanych biletów okresowych obowiązujących to 
suma liczby sprzedanych sztuk w danym miesiącu i bi-
letów okresowych z poprzednich miesięcy, których 
ważność obowiązuje nadal w tym danym miesiącu;

•	 wskaźniki ruchliwości2 oszacowano na podstawie prze-
prowadzonych w Krakowie w 2014 roku badań ru-
chliwości [5]. 

Średni wskaźnik ruchliwości pasażerów transportu publiczne-
go w Krakowie wynosi 2,06 przejazdów, w tym:

•	 w dniu roboczym – 2,02 przejazdów,
•	 w soboty – 2,18 przejazdów,
•	 w niedziele i święta –  2,13 przejazdów.

W tabelach 1 i 2 zamieszczono wartości wskaźników ru-
chliwości użytkowników biletów czasowych i okresowych.

2 Wskaźnik ruchliwości definiowany jest jako średnia liczba przejazdów w ciągu 
jednego dnia ważności biletu.

W przypadku biletów czasowych wskaźniki ruchliwości 
zawierają się w przedziale od 1,10 do 6,47 przejazdów. 
Rosną one wraz z długością okresu, na który ważny jest 
bilet. Wskaźniki ruchliwości nie różnią się istotnie od ro-
dzaju biletu – normalny, ulgowy.

Średni wskaźnik ruchliwości pasażerów transportu pu-
blicznego w Krakowie korzystających z biletów okresowych 
wynosi 2,46 przejazdów, w tym:

•	 w dniu roboczym – 2,34 przejazdów,
•	 w soboty – 2,71 przejazdów,
•	 w niedziele i święta –  2,71 przejazdów.

Wskaźniki ruchliwości użytkowników biletów okreso-
wych rosną w zależności od wzrostu liczby linii, na które 
jest ważny bilet. Dla biletów okresowych na 1 linię ich war-
tość zawiera się w przedziale od 2,11 do 2,40, natomiast 
dla biletów na 2 linie od 2,19 do 2,82 przejazdów. W przy-
padku biletów okresowych sieciowych imiennych wskaźni-
ki ruchliwości są niższe (2,71–3,40 przejazdów) od biletów 
na okaziciela (2,00–4,00 przejazdów). Wskaźniki ruchli-
wości popularnych wśród studentów biletów semestralnych 
mieszczą się w przedziale od 2,94 do 3,02. Podobnie, jak 
w przypadku biletów czasowych, wskaźniki ruchliwości nie 
różnią się istotnie od rodzaju biletu – normalny, ulgowy. 

Kolejnym etapem jest określenie liczby przewożonych 
pasażerów w ciągu miesiąca:

•	 liczba przewożonych pasażerów w ciągu miesiąca na pod-
stawie biletów jednoprzejazdowych –  zastosowanie za-
sady „pasażerów jest tylu, na ile przejazdów sprze-
dano bilety”3,

•	 liczba przewożonych pasażerów w ciągu miesiąca na podsta-
wie biletów czasowych i okresowych –  iloczyn liczby sprze-
danych biletów w danym miesiącu, wskaźnika ruchli-
wości i liczby dni, w których jest ważny dany bilet.

Wcześniej określoną liczbę przewożonych pasażerów na pod-
stawie biletów grupowych bądź weekendowych rodzinnych należy 
dodatkowo pomnożyć przez liczbę osób, które korzystają 
z danego biletu. Założono, że:

•	 liczba osób korzystających z biletów grupowych –  17 
osób (bilet grupowy do 20 osób) lub 12 osób (bilet 
grupowy do 15 osób),

•	 liczba osób korzystających z biletów weekendowych 
rodzinnych – 4 osoby.

Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie 
wszystkich biletów stanowi suma liczby przewożonych pasa-
żerów na podstawie sprzedanych biletów jednoprzejazdo-
wych, czasowych i okresowych we wszystkich miesiącach 
w roku.

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku to 
suma liczby przewożonych pasażerów na podstawie wszyst-

3 Przy czym tak uznane przejazdy na podstawie biletów jednorazowych mogą być 
obarczone pewnym błędem, ponieważ zakupiony bilet w danym miesiącu nie musi 
oznaczać, że przejazd zostanie wykonany przez pasażera w miesiącu, w którym 
zakupił bilet.

Wskaźniki ruchliwości – bilety czasowe
Rodzaj biletu Dzień roboczy Sobota Niedziela Średnia

NORMALNE

20 min 1,10 1,08 1,09 1,10

40 min 2,11 2,14 2,16 2,12

60 min 2,20 2,41 2,26 2,24

90 min 2,39 3,32 3,13 2,65

24 h 3,48 4,07 3,36 3,54

48 h 5,03 5,38 5,38 5,14

72 h 5,00 6,27 4,56 5,11

Tygodniowe 6,13 8,32 6,29 6,47

Rodzinne   6,40 3,05 4,58

Dwuprzejazdowy 2,00 2,00 2,00 2,00

ULGOWE

20 min 1,12 1,27 1,10 1,14

40 min 2,06 2,09 2,72 2,18

60 min 2,36 2,58 2,10 2,35

90 min 2,45 3,00 2,57 2,55

24 h 3,26 4,98 3,50 3,55

48 h 3,60 4,48 3,81 3,76

72 h 4,92 2,79 4,89 4,61

Tygodniowe 5,14 12,17 4,00 5,95

Dwuprzejazdowy 2,00 2,00 2,00 2,00

Tabela 1

Źródło: [5]

Wskaźniki ruchliwości – bilety okresowe
Rodzaj biletu Dzień roboczy Sobota Niedziela Średnia

NORMALNE

Na 1 linię 2,16 2,34 2,22 2,19

Na 2 linie 2,37 2,82 2,36 2,43

Sieciowy imienny 3,24 2,74 2,74 3,08

Sieciowy na okaziciela 4,00 2,50 2,00 3,45

ULGOWE

Na 1 linię 2,11 2,19 2,40 2,17

Na 2 linie 2,19 2,30 2,19 2,20

Sieciowy imienny 3,40 2,71 2,80 3,20

Semestralny 2,94 3,02 2,95 2,95

Wszystkie okresowe 2,34 2,71 2,71 2,46

Źródło: [5]

Tabela 2
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z tym założono, że sumaryczna liczba przewożonych pasaże-
rów w ciągu roku w samym mieście Krakowie to sumarycz-
na liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku pomniej-
szona o 1,18%.

Analiza liczby sprzedanych biletów w Krakowie  
w latach 2006–2015
Analizy liczby sprzedanych biletów w Krakowie w latach 
2006–2015 dokonano według ich struktury rodzajowej: 

•	 bilety jednoprzejazdowe,
•	 bilety czasowe,
•	 bilety okresowe obowiązujące.

Na rysunku 4 zaprezentowano liczbę sprzedanych bile-
tów w Krakowie w latach 2006–2015 według ich struktu-
ry rodzajowej [w mln].

kich biletów (jednoprzejazdowe, czasowe, okresowe), liczby 
przejazdów bezpłatnych i bez biletu. Aby ją określić, ko-
nieczne jest powiększenie wcześniej uzyskanej liczby przewo-
żonych pasażerów na podstawie wszystkich biletów o liczbę 
przejazdów bezpłatnych i bez biletu. Korekty dokonano na 
podstawie wyników badań przeprowadzonych w Krakowie 
w 2014 roku [5]. 

Na rysunku 2 przedstawiono udział przejazdów na pod-
stawie wszystkich biletów, przejazdów bezpłatnych i bez 
biletu.

Rys. 2. Udział poszczególnych rodzajów przejazdów
Źródło: [5]

Przyjęto, że liczba przewożonych pasażerów w ciągu 
roku na podstawie wszystkich biletów stanowi 81,94% 
wszystkich przejazdów w ciągu roku. Następnie, korzysta-
jąc z proporcji, wyznaczono liczbę przejazdów bezpłatnych 
i bez biletu, zakładając, że z przejazdów bezpłatnych korzy-
sta 15,87% pasażerów, natomiast 2,19% pasażerów podró-
żuje bez ważnego biletu 

Natomiast, aby określić sumaryczną liczbę przewożonych 
pasażerów w samym mieście Krakowie, konieczne jest pomniej-
szenie wcześniej uzyskanej sumarycznej liczby przewożo-
nych pasażerów w ciągu roku o liczbę przewożonych pasa-
żerów na terenie aglomeracji, czyli korzystających z prze-
wozów wyłącznie w gminach lub pomiędzy nimi (pasa żerowie 
zarówno wsiadają, jak i wysiadają jedynie w strefie pod-
miejskiej). Na rysunku 3 zaprezentowano graficzną inter-
pretację przewozów w mieście i poza miastem.

 Rys. 3. Przewozy pasażerów w Krakowie i poza miastem
Źródło: opracowanie własne

Liczba przejazdów na terenie aglomeracji została okre-
ślona na podstawie badań z 2014 roku [4]. W 2014 roku 
wyniosła ona 4,2 mln, co stanowi 1,18% liczby wszystkich 
przejazdów (w 2014 roku liczba przewożonych pasażerów 
w transporcie publicznym wyniosła 355,3 mln, zatem liczba 
przejazdów na terenie aglomeracji stanowi 4,2 mln/ 355,3 
mln*100[%]=1,18[%] wszystkich przejazdów). W związ ku 

Rys. 4. Liczba sprzedanych biletów według ich struktury rodzajowej w Krakowie w latach 
2006–2015 [mln]
Źródło: opracowanie własne

Do roku 2011 największą popularnością wśród pasaże-
rów cieszyły się bilety jednoprzejazdowe. W latach 2011–2013 
nastąpił drastyczny spadek w sprzedaży biletów jednoprze-
jazdowych. Obecnie liczba sprzedanych biletów jednoprze-
jazdowych nadal maleje, jednak już nie tak gwałtownie. 
W ostatnim roku (2015) liczba sprzedanych biletów jedno-
przejazdowych jest najmniejsza ze wszystkich analizowanych 
lat i wynosi jedynie 14,0 mln. W porównaniu z rokiem 2008, 
w którym sprzedano ich najwięcej, oznacza to o 68,15% 
mniej sprzedanych biletów jednoprzejazdowych. 

W sprzedaży biletów czasowych istnieje tendencja od-
wrotna niż w przypadku biletów jednoprzejazdowych. Od 
2011 pasażerowie zdecydowanie zrezygnowali z biletów 
jednoprzejazdowych na rzecz biletów czasowych. Gwałtowny 
wzrost sprzedaży biletów czasowych spowodowany był 
wprowadzeniem z końcem 2010 roku nowego rodzaju bile-
tu czasowego – 15-minutowego (a od 2013 roku –  20-mi-
nutowego), który cieszy się dużą popularnością wśród pasa-
żerów. W ostatnich latach (od 2012 roku) liczba sprzeda-
nych biletów czasowych maleje, ale w porównaniu do lat 
2006–2009 jest to i tak ponad 4-krotnie więcej sprzeda-
nych biletów czasowych. 

Liczba wykorzystywanych przez pasażerów biletów okre-
sowych we wszystkich analizowanych latach jest najniższa, 
jednak w ostatnich latach (2013–2015) są one coraz czę-
ściej wybierane przez pasażerów. Najwięcej biletów okreso-
wych pasażerowie wykorzystali w ostatnim roku (w 2015) 
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– 2,72 mln. W porównaniu do roku 2006 oznacza to o pra-
wie 30% więcej wykorzystanych przez pasażerów biletów 
okresowych.

liczba przewożonych pasażerów na podstawie  
poszczególnych grup biletów
Na rysunku 5 i w tabeli 3 zaprezentowano liczbę przewożo-
nych pasażerów w ciągu roku na podstawie poszczególnych 
grup biletów w latach 2006–2015 [mln].

Rysunek 6 prezentuje liczbę przewożonych pasażerów 
w ciągu roku na podstawie wszystkich biletów w latach 
2006–2015 [mln]. 

Rys. 5. Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie poszczególnych grup 
biletów w latach 2006–2015 [mln]
Źródło: opracowanie własne

Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie 
 poszczególnych grup biletów w latach 2006–2015 [mln]

Lata
Na podstawie 

biletów jednoprze-
jazdowych [mln]

Na podstawie 
biletów czaso-

wych [mln]

Na podstawie 
biletów okreso-

wych [mln]

Na podstawie 
wszystkich grup 

biletów [mln]

2006 46,1 21,0 175,1 242,1

2007 47,3 20,7 180,7 248,7

2008 50,4 19,5 181,8 251,7

2009 49,7 19,7 181,4 250,9

2010 45,2 23,3 183,3 251,8

2011 35,7 27,3 190,5 253,5

2012 26,7 55,1 203,1 284,8

2013 17,6 47,8 221,7 287,1

2014 16,8 45,5 225,7 288,0

2015 15,9 43,6 241,4 301,0

Suma 351,3 323,7 1984,8 2659,8

Min. 15,9 19,5 175,1 242,1

Max. 50,4 55,1 241,4 301,0

Rozstęp 34,5 35,6 66,4 58,8

Odchylenie 
standardowe 14,5 14,0 23,3 21,5

Współczynnik 
zmienności 41,4% 43,1% 11,7% 8,3%

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne

W transporcie publicznym w Krakowie najwięcej pa-
sażerów przewożonych jest na podstawie biletów okreso-
wych, a ich liczba wciąż rośnie. Odwrotna sytuacja jest 
w przypadku przejazdów na podstawie biletów jednoprze-
jazdowych i czasowych – w ostatnich latach widoczny jest 
ich spadek.

Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie 
wszystkich biletów stanowi sumę liczby przewożonych pasa-
żerów w ciągu roku na podstawie biletów jednoprzejazdo-
wych, czasowych i okresowych.

Rys. 6. Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podstawie wszystkich biletów  
w latach 2006–2015 [mln]
Źródło: opracowanie własne

Liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku na podsta-
wie wszystkich biletów w latach 2006–2015 zawarta jest 
w przedziale od 242,1 mln (2006) do 301,0 mln (2015 rok). 
Liczba przejazdów na podstawie wszystkich biletów w latach 
2006–2011 utrzymywała się na porównywalnym poziomie. 
W 2012 roku liczba przewożonych pasażerów na podstawie 
wszystkich biletów wzrosła o 14,01% i wyniosła 284,8 mln. 
Liczba przejazdów na podstawie wszystkich biletów w dal-
szym ciągu wykazuje rosnącą tendencję. W ostatnim roku 
(2015) przewieziono 301,0 mln pasażerów na podstawie 
wszystkich biletów. W porównaniu do roku 2006 oznacza to 
o 24,3% więcej przewożonych pasażerów.

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów  
w ciągu roku w Krakowie
W tabeli 4 i na rysunku 7 przedstawiono sumaryczną liczbę 
przewożonych pasażerów w ciągu roku w latach 2006–2015 
[mln], która stanowi sumę przejazdów na podstawie wszyst-
kich biletów, przejazdów bezpłatnych i przejazdów bez biletu.

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku  
w latach 2006–2015 [mln]

Lata

Liczba przewożonych 
pasażerów na  

podstawie wszystkich 
biletów [81,94%]

Przejazdy 
bezpłatne 
[15,87%]

Przejazdy 
bez biletu 
[2,19%]

Sumaryczna liczba 
przewożonych  

pasażerów w ciągu 
roku [100%] 

2006 242,1 46,9 6,2 295,2

2007 248,7 48,2 6,3 303,2

2008 251,7 48,8 6,4 306,9

2009 250,9 48,6 6,4 305,9

2010 251,8 48,8 6,4 307,0

2011 253,5 49,1 6,4 309,1

2012 284,8 55,2 7,2 347,2

2013 287,1 55,9 7,3 352,0

2014 288,0 56,3 7,4 354,1

2015 301,0 58,3 7,6 366,9

Suma 2 659,8 516,1 67,6 3 247,4

Min. 242,1 46,9 6,2 295,2

Max. 301,0 58,3 7,6 366,9

Rozstęp 58,8 11,4 1,4 71,7

Odchylenie 
standardowe 21,5 4,3 0,5 26,8

Współczynnik 
Zmienności 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4
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W tabeli 5 i na rysunku 8 zaprezentowano sumaryczną 
liczbę przewożonych pasażerów w ciągu roku w samym 
mieście Krakowie w latach 2006–2015 [mln], czyli suma-
ryczną liczbę przewożonych pasażerów pomniejszoną o licz-
bę przejazdów na terenie aglomeracji. 

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu 
roku w Krakowie w latach 2006–2015 zawarta jest w prze-
dziale od 291,7 mln (2006) do 362,5 mln (2015 rok). W la-
tach 2006–2011 liczba przewożonych pasażerów w trans-
porcie publicznym w Krakowie utrzymywała się na podob-
nym poziomie. W 2012 roku nastąpił widoczny wzrost 
liczby przewożonych pasażerów (o ponad 14%). Liczba prze-
wożonych pasażerów w dalszym ciągu rośnie. W ubiegłym 
roku przewieziono 362,5 mln pasażerów. W porównaniu do 
roku 2006 oznacza to o 24,3% wzrost liczby przewożonych 
pasażerów transportem publicznym w Krakowie.

Porównanie liczby przewożonych pasażerów w ciągu roku 
określonej różnymi metodami
W tabeli 6 porównano liczbę przewożonych pasażerów 
w latach 2006–2015 określoną według metody wykorzy-
stującej liczbę sprzedanych biletów wraz z innymi metoda-
mi (wg [2]). 

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5 Tabela 6

Rys. 7. Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku w latach 2006–2015 
[mln] (przejazdy na podstawie biletów + przejazdy bezpłatne + przejazdy bez biletu)
Źródło: opracowanie własne

Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku 
w Krakowie w latach 2006–2015 [mln]

Lata
Sumaryczna liczba 

przewożonych pasa-
żerów w ciągu roku 

Liczba przejazdów na 
terenie aglomeracji 

[1,18%] (-)

Sumaryczna liczba  
przewożonych pasażerów 
w ciągu roku w Krakowie 

[tylko miasto]

2006 295,2 3,5 291,7

2007 303,2 3,6 299,6

2008 306,9 3,7 303,2

2009 305,9 3,7 302,2

2010 307,0 3,7 303,3

2011 309,1 3,7 305,4

2012 347,2 4,2 343,0

2013 352,0 4,2 347,7

2014 354,1 4,2 349,8

2015 366,9 4,4 362,5

Suma 3 247,4 39,0 3 208,4

Min. 295,2 3,5 291,7

Max. 366,9 4,4 362,5

Rozstęp 71,7 0,9 70,8

Odchylenie 
standardowe 26,8 0,3 26,5

Współczynnik 
zmienności 8,3% 8,3% 8,3%

Rys. 8. Sumaryczna liczba przewożonych pasażerów w ciągu roku w Krakowie w latach 
2006–2015 [mln] (bez przejazdów na terenie aglomeracji)
Źródło: opracowanie własne

Porównanie liczby przewożonych pasażerów w latach 2006–2015 
określonej wg metody wykorzystującej liczbę sprzedanych biletów 

wraz z innymi metodami [mln]
Rok Metoda wykorzystująca 

liczbę sprzedanych 
biletów 

Metoda pomiarów 
rzeczywistych

(wg[2]) 

Metoda badania struktury 
biletów wykorzystywanych 
przez pasażerów (wg[2])

Liczba przewiezionych 
pasażerów  [mln]

Liczba przewiezionych 
pasażerów [mln]

Liczba przewiezionych 
pasażerów  [mln]

2006 291,7 328,8 302,0

2007 299,6 320,8

2008 303,2 331,9

2009 302,2 336,2 330,3

2010 303,3 335,8 336,4

2011 305,4 336,4 345,0

2012 343,0 352,2

2013 347,7 343,9 372,1

2014 349,8 351,0

2015 362,5

Metoda wykorzystująca liczbę sprzedanych biletów daje 
podobne wyniki co pozostałe metody. Liczba przewożonych 
pasażerów określona na podstawie metody wykorzystującej 
liczbę sprzedanych biletów jest najbardziej zbliżona do liczby 
przewożonych pasażerów określonej za pomocą pomiarów 
rzeczywistych. Ostatnie pomiary liczby przewożonych pasa-
żerów w transporcie publicznym w Krakowie miały miejsce 
w 2014 roku. W tym roku przeprowadzono również badania 
ruchliwości, na podstawie których określono w pracy liczbę 
przewożonych pasażerów. W związku z tym można stwier-
dzić, że metoda wykorzystująca liczbę sprzedanych biletów obarczo-
na jest błędem około 1% (różnica w liczbie przewożonych pasa-
żerów w 2014 roku w stosunku do pomiarów rzeczywistych 
wynosi jedynie 0,3%). We wcześniejszych latach różnica ta 
jest większa (rzędu około 10%). Wynikać może to z tego, że 
ruchliwość pasażerów zmienia się na przestrzeni lat. W związ-
ku z tym w metodzie konieczne jest uaktualnianie danych na 
temat ruchliwości pasażerów. 
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Na rysunku 9 przedstawiono liczbę przewożonych pasa-
żerów w transporcie publicznym w Krakowie określanej 
według różnych metod szacowania

(bilety jednoprzejazdowe, czasowe, okresowe). W latach 
2006–2010 liczba sprzedanych biletów jednoprzejazdo-
wych utrzymywała się na podobnie wysokim poziomie. 
Bilety jednoprzejazdowe cieszyły się największą popularno-
ścią wśród pasażerów. W latach  2011–2013 nastąpił dra-
styczny spadek w ich sprzedaży. Obecnie liczba sprzeda-
nych biletów  jednoprzejazdowych  nadal maleje, jednak 
już nie tak gwałtownie, jak w latach 2011–2013.  Od roku 
2012 pasażerowie zdecydowanie zrezygnowali z biletów 
jednoprzejazdowych na rzecz biletów czasowych. Choć ich 
sprzedaż obecnie maleje to są one w dalszym ciągu najczę-
ściej wybierane przez pasażerów. Liczba wykorzystywanych 
przez pasażerów biletów okresowych we wszystkich anali-
zowanych latach jest najniższa w ogólnej sprzedaży biletów. 
Jednak w ostatnich latach są one coraz częściej wybierane 
przez pasażerów. 

Najwięcej pasażerów przewożonych jest na podstawie 
biletów okresowych, a ich liczba wciąż rośnie. Przeciwnie 
jest w przypadku przejazdów na podstawie biletów jedno-
przejazdowych i czasowych – w ostatnich latach widoczny 
jest spadek w liczbie przewożonych pasażerów na podsta-
wie biletów jednoprzejazdowych i czasowych. 

W  latach  2006–2011  liczba przewożonych pasażerów 
w transporcie publicznym w Krakowie utrzymywała się na 
podobnym poziomie (w tych latach przewożono średnio 
300,9 mln pasażerów w ciągu roku).  W 2012 roku nastą-
pił widoczny wzrost liczby przewożonych pasażerów (w po-
równaniu do poprzednich lat  liczba przewożonych pasaże-
rów wzrosła o 14,0% i wyniosła 343,0 mln). W transporcie 
publicznym w Krakowie przewozi się coraz więcej pasaże-
rów. W ostatnim  roku  (2015)  przewieziono 362,5 mln 
pasażerów. W porównaniu do roku 2006 oznacza to o pra-
wie 25% wzrost liczby przewożonych pasażerów. 
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Rys. 9. Liczba przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie określona 
według różnych metod szacowania [mln]
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Aby właściwie dostosować podaż usług przewozowych do 
ich popytu, konieczne jest poznanie liczby przewożonych 
pasażerów w miejskim transporcie zbiorowym. Najbardziej 
obiektywną metodą określania liczby przewożonych pasa-
żerów jest metoda wykorzystująca pomiary rzeczywiste. 
Jednak ze względu na pracochłonne i kosztowne badania 
tylko niewielka liczba miast decyduje się na metodę po-
miarów rzeczywistych. Metoda określania liczby przewo-
żonych pasażerów na podstawie struktury biletów wyko-
rzystywanych przez pasażerów pozwala na proste i sto-
sunkowo szybkie szacunki. Problemem  jest powszechne 
uznanie poprawności jej wyników ze względu na ankieto-
wanie użytkowników miejskiego transportu zbiorowego 
dla zidentyfikowania wskaźników ruchliwości w korzysta-
niu z poszczególnych grup biletów oraz stosowanie metod 
statystyki matematycznej do opracowania wyników badań. 
Znajomość danych historycznych o wielkości przewożo-
nych pasażerów jest też podstawą do prognozowania tej 
wielkości w następnych latach [6].

Przedstawiona w artykule metoda określania liczby prze-
wożonych pasażerów wykorzystująca liczbę sprzedanych bi-
letów stanowi alternatywę w stosunku do wcześniej znanych 
i często kosztownych metod. Podstawą do określenia liczby 
przewożonych pasażerów są dane dotyczące liczby sprzeda-
nych biletów oraz wskaźniki ruchliwości. Liczba sprzedanych 
biletów jednoprzejazdowych, czasowych i okresowych zosta-
ła określona na podstawie sprawozdań Zarządu MPK SA  ze 
sprzedaży biletów dla ZIKiT. Dokonano autorskiego oszaco-
wania odpowiednich wielkości ruchliwości w przypadku ko-
rzystania przez pasażerów z biletów czasowych i okresowych 
oraz udziału liczby przejazdów bezpłatnych i bez biletu. 
Metoda określania liczby przewożonych pasażerów wykorzy-
stująca liczbę sprzedanych biletów obarczona jest niewielkim 
jednoprocentowym błędem, jednak wymaga uaktualniania 
badań ruchliwości pasażerów. 

Analizy liczby sprzedanych biletów w Krakowie w la-
tach 2006–2015 dokonano wg ich struktury rodzajowej 


