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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono analizę transportu zbiorowego w gminie Czernichów pod kątem 
konkurencyjności przewoźników drogowych. Scharakteryzowano konkurencję na podstawie 
oferowanej podaży, popytu oraz punktualności w realizacji przewozów na terenie gminy. 
Przedstawiono cztery formy konkurencji: konkurencję cenową, jakościową, związaną z ob-
sługą klienta oraz z łatwym dostępem informacji. 
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A b s t r a c t  

The paper presents an analysis of public transport in Czernichów region. Characterized on the 
basis of competition offered to supply the existing demand, and timeliness in the 
implementation of transportation in the municipality. Presented are four forms of competition: 
price competition, quality, customer service-related and within easy access of information. 
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1. Wstęp 

W ostatnich latach odnotowuje się wzrost liczby mieszkańców w miejscowościach 
przylegających do Krakowa, co zapewnia danej gminie szybszy rozwój gospodarczy oraz 
jej prawidłowe funkcjonowanie. Proces urbanizacji powoduje wzrost zapotrzebowania na 
usługi transportowe, gdyż osoby zamieszkujące aglomerację krakowską związane są 
z miastem jako miejscem pracy, odbywania nauki, załatwianiem spraw w urzędach itp. 
Jednocześnie nadmierny wzrost liczby samochodów osobowych, powodujący zatory 
uliczne na wlotach do Krakowa, wymusza na samorządach gminnych organizację dobrze 
funkcjonującego transportu zbiorowego. Pojedynczy podmiot, jakim jest gmina wiejska, 
nie jest w stanie sam zapewnić sprawnego wykonywania przewozów w kierunku Krakowa. 
Dlatego na drodze porozumień międzygminnych zawierana jest umowa o wspólnym orga-
nizowaniu przewozów i finansowaniu komunikacji zbiorowej. 

Należy zwrócić uwagę na dwa określenie użyte w ustawie o transporcie zbiorowym [5] 
pokazujące różnicę pomiędzy operatorem publicznego transportu zbiorowego a przewoźni-
kiem. Operatorem publicznego transportu zbiorowego nazwiemy przedsiębiorstwo upraw-
nione do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, które zawarło 
z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakre-
sie publicznego transportu zbiorowego na liniach określonych w umowie. Przewoźnik to 
przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu 
osób na podstawie zgłoszenia przewozu. Powyższe sformułowania jasno określają funkcję 
pełnione przez opisywane przedsiębiorstwa. Gmina Czernichów jest organizatorem pu-
blicznego transportu zbiorowego, MPK S.A. w Krakowie jest operatorem publicznego 
transportu zbiorowego, zaś firmy MAL-BUS i SUPER BUS przewoźnikami. Porównanie 
przewoźnika oraz operatora publicznego transportu zbiorowego jest możliwe, ale należy 
pamiętać, że oba organizmy funkcjonują na innych zasadach. 

2. Konkurencja w transporcie zbiorowym 

Konkurencja to rywalizacja pomiędzy uczestnikami w dążeniach do analogicznych 
celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych dla osiągania określonych 
celów uniemożliwiają osiąganie takich samych celów przez innych. Konkurencyjność 
przewoźników w transporcie zbiorowym przejawia się wyborem przez pasażera określo-
nego środka transportu przy przemieszczaniu się z punktu źródłowego do docelowego 
w określonym czasie.  

Istotnym elementem jest określenie celu konkurencji, którym jest osiągnięcie jak naj-
większych korzyści ekonomicznych z prowadzonej działalności.  

Organizacja transportu pasażerskiego musi odpowiadać potrzebom mieszkańców gminy 
przez stosowanie zasad uczciwej konkurencji. Gmina organizująca przewozy na swoim 
terenie musi wziąć pod uwagę interesy małych i średnich firm chcących świadczyć usługi 
przewozowe. Właściwe wprowadzenie regulowanej konkurencji na rynku publicznym, 
pomiędzy podmiotami realizującymi przewozy pasażerskie, pozwala na zwiększenie atrak-
cyjności i innowacyjności usług oraz obniżenie cen [4]. 
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3. Charakterystyka gminy Czernichów 

Gminę Czernichów zamieszkuje blisko 13 000 osób, poszczególne miejscowości odda-
lone są od centrum Krakowa o 20–40 km. Gmina obsługiwana jest przez 3 przewoźników 
drogowych i jednego operatora transportu zbiorowego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacyjne S.A. w Krakowie oraz przez firmy prywatne MAL-BUS, SUPER BUS, Mikro-
bus „Wójcik”. Na drodze porozumienia międzygminnego w roku 2009 zawarto umowę 
o współfinansowaniu przewozów na liniach obsługiwanych przez MPK S.A. w Krakowie 
przez gminy Czernichów, Liszki i Kraków, dzięki czemu wszystkie miejscowości w gminie 
obsługiwane są regularnym transportem zbiorowym. Mieszkańcy gminy od tamtego czasu 
mogą wybierać przewoźnika, który jest według nich lepszy. Spowodowało to zwiększenie 
się konkurencji pomiędzy wszystkimi przewoźnikami drogowymi. 

4. Przewoźnicy drogowi realizujący przewozy na terenie gminy Czernichów 

Gmina Czernichów jako jeden z organizatorów transportu publicznego zapewnia swoim 
mieszkańcom dostęp do szerokiego zakresu usług świadczonych przez Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Koszty funkcjonowania linii współfinansują 
3 gminy (Czernichów, Liszki, Kraków) na podstawie umowy z miastem Kraków reprezen-
towanym przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Dzięki takiej umowie 
pasażerowie linii aglomeracyjnych mogą korzystać z szerokiej oferty biletów ulgowych 
oraz bezpłatnych, co sprzyja promowaniu transportu zbiorowego będącego w opozycji do 
transportu indywidualnego.  

Firmy prywatne realizujące przewozy na terenie gminy Czernichów nie „przeszkadzają” 
sobie we wzajemnej działalności. Przewoźnik SUPER BUS obsługuje północną część 
gminy, zaś MAL-BUS południową. Przewoźnicy ci nie otrzymują dopłat do realizacji 
przewozów ulgowych i bezpłatnych z żadnej gminy. 

Konkurencja wśród przewoźników drogowych została opisana trzema wskaźnikami: 
podażą, popytem oraz punktualnością. Wszystkie parametry zostaną przedstawione na 
podstawie wykonanych obserwacji w terenie. Do przedstawienia wyników obrazujących 
konkurencyjność transportu pasażerskiego wybrano obserwacje przeprowadzone na przy-
stanku Zagacie I (pozostałe przystanki poddane obserwacji to Wołowice Sklep, Czernichów 
oraz Kaszów II). 

Przystanek w Wołowicach obsługują 3 linie firmy MAL-BUS oraz 1 linia przedsiębior-
stwa MPK (ilości kursów wykonywanych przez MPK jest trzykrotnie niższa), trasy linii są 
różne. Porównanie funkcjonowania przewoźników na podstawie obserwacji na tych przy-
stankach w celu odniesienia ich na obszar całej gminy, byłoby niedokładne. 

Przystanek Czernichów odznacza się największą wymianą pasażerów, a także jest przy-
stankiem początkowym dla połowy linii kursujących przez gminę Czernichów. W związku 
z tym porównanie punktualności poszczególnych przewoźników byłoby niemiarodajne.  

Przystanek Kaszów II jest obsługiwany przez dwa przedsiębiorstwa MPK oraz SUPER 
BUS (liczba kursów w ciągu doby jest zbliżona). Z usług przewoźnika MPK korzysta ok. 
59% pasażerów. Na tym obszarze nie kursuje przewoźnik MAL-BUS, który jest istotnym 
ogniwem w funkcjonowaniu transportu zbiorowego w gminie Czernichów. 
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W celu porównania wszystkich mierników konkurencyjności przystanek Zagacie I jest 
najbardziej reprezentatywny spośród wszystkich badanych na terenie gminy Czernichów. 
Jest charakterystyczny dla zachowań pasażerów transportu zbiorowego całego obszaru 
gminy Czernichów. Przystanek Zagacie I usytuowany jest jako ostatni w gminie Czerni-
chów na ciągu komunikacyjnym biegnącym od miejscowości Czernichów prosto do gminy 
Liszki i dalej do Krakowa. Przystanek jest punktem, w którym spotyka się trzech przewoź-
ników oferujących swoje usługi mieszkańcom gminy Czernichów: MPK S.A., SUPER 
BUS, MAL-BUS. Autobusy oraz mikrobusy kursujące na tej trasie obsługują miejscowo-
ści: Kamień, Rusocice, Kłokoczyn, Czernichów, Zagacie. Liczbę realizowanych kursów 
(podaż) w kierunku do Gminy oraz do Krakowa, w dzień powszedni na przystanku Zagacie 
I zamieszczono w tabeli 1. 

T a b e l a  1 

Liczba realizowanych kursów przez przewoźników na przystanku Zagacie I w dni powszednie 

Przewoźnik/ 
Operator Linia 

Liczba kursów 
Łącznie Udział  

[%] 
do Krakowa do gminy 

MPK S.A. 
w Krakowie 229 (Kamień – Salwator) 21 22 43 38 

SUPER BUS Kamień – ul. Kamienna  7  7 14 12 

MAL-BUS Kamień – Dębniki, ul. Barska 28 28 56 50 

Wszystkie linie 56 57 113 100 
 
Pasażerowie korzystający z przystanku Zagacie I obsługiwani są przez trzech przewoź-

ników, którzy oferują swoje usługi na 3 liniach. Liczba kursów w dni powszednie w kie-
runku Krakowa wynosi 56, a w kierunku gminy 57 (łącznie jest to 113 kursów w ciągu 
doby). Największy udział w obsłudze przystanku ma przewoźnik MAL-BUS (tj. 50%), 
następnie MPK S.A. w Krakowie (tj. 38%), ostatni plasuje się SUPER BUS (tj. 12%).  

Potok pasażerski w kierunku Krakowa kształtuje się na poziomie 811 odjeżdżających 
osób. 54% osób jedzie w kierunku Krakowa liniami aglomeracyjnymi (MPK), 39% osób 
korzystających z transportu zbiorowego wsiada do pojazdów przewoźnika MAL-BUS, zaś 
7% korzysta z usług firmy SUPER BUS. 

5. Narzędzia walki konkurencyjnej 

Przewoźnicy drogowi w gminie Czernichów konkurują ze sobą na wielu płaszczyznach. 
Pomiędzy firmami występują cztery podstawowe formy konkurencji: 
– konkurencja cenowa; 
– konkurencja jakościowa; 
– konkurencja związana z obsługą klienta; 
– konkurencja związana z pozyskiwaniem informacji. 
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5.1. Konkurencja cenowa 

Konkurencja cenowa polega przede wszystkim na oferowaniu niższej ceny niż konku-
renci za podobną usługę. Instrumenty konkurencji cenowej obejmują poziom ceny usług 
podstawowych i towarzyszących, ceny promocyjne, nowości. Organizator transportu zbio-
rowego oraz przewoźnicy prywatni muszą starać się o zapewnienie odpowiedniego stan-
dardu usług, gdyż możliwości konkurowania ceną w transporcie są ograniczone. Należy 
zwrócić uwagę, iż dla wielu właścicieli samochodów osobowych nawet możliwość bez-
płatnego korzystania z usług przewoźnika nie jest wystarczającą zachętą.  

W tabeli 2 przedstawiono narzędzia konkurencji cenowej pomiędzy trzema przewoźni-
kami realizującymi usługi transportowe na terenie gminy Czernichów. Analizy dokonano 
na wspólnym dla wszystkich badanych linii na odcinku Czernichów–Salwator. Przedsta-
wiono podstawowe narzędzia konkurencji cenowej, którymi współzawodniczą ze sobą 
przewoźnicy. 

T a b e l a  2 

Narzędzia konkurencji cenowej 

Narzędzia konkurencji cenowej 
MPK S.A. 

w Krakowie MAL-BUS SUPER BUS 

Cena biletu [zł] 

Bilet jednorazowy 
normalny 3,00 3,00 3,00 
ulgowy gminny 1,70 0,15 do 1,89 brak 
ulgowy ustawowy 1,50 brak brak 

Bilet czasowy 
normalny 5,00 brak brak 
ulgowy gminny 3,00 brak brak 
ulgowy ustawowy 2,50 brak brak 

Bilet miesięczny/okresowy 
normalny 74,00 100,00 100,00 
ulgowy gminny 33,00 51,00 51,00 
ulgowy ustawowy 37,00 51,00 51,00 

 
Cena biletów jednorazowych normalnych jest taka sama dla wszystkich przewoźników 

i wynosi 3,00 zł. W autobusach MPK S.A. w Krakowie można korzystać z biletów ulgo-
wych gminnych oraz ustawowych. Przewoźnik prywatny MAL-BUS oferuje bilety jedno-
razowe ulgowe w cenie od 0,15 zł do 1,89 zł (bilety te przysługują osobom dotkniętym 
różnym stopniem inwalidztwa). Przewoźnik SUPER BUS nie ma w swojej ofercie jednora-
zowych biletów ulgowych. Miejski przewoźnik posiada w swojej ofercie bilet czasowy 
obowiązujący przez 90 minut od momentu skasowania w pojeździe. Jest on ważny na 
wszystkich liniach komunikacji miejskiej zarówno na terenie miasta Krakowa, jak i poza 
jego terenem. U wszystkich przewoźników można nabyć bilety miesięczne (obowiązujące 
w danym miesiącu) lub okresowe (obowiązujące np. 30 dni od daty zakupu). Bilety miej-
skie ulgowe okresowe można kupić już za 33,00 zł lub 37,00 zł, zaś bilety miesięczne ofe-
rowane przez przewoźników prywatnych można zakupić za 51,00 zł.  

Szeroka oferta biletowa wszystkich przewoźników obsługujących sołectwa gminy 
Czernichów pozwala pasażerom na wybór najlepszego środka transportu pod względem na 
kryterium ceny biletu. 
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5.2. Konkurencja jakościowa 

Do instrumentów konkurencji jakościowej zalicza się szeroko rozumianą jakość usług, 
stosowanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie nowych usług, oferowany asorty-
ment, wyróżnianie usługi wobec usług konkurentów, zdolność dostosowywania usługi do 
potrzeb klientów, a także renoma firmy. Konkurencja jakościowa na rynku transportowym 
jest związana przede wszystkim z czasem podróży, jest bardzo ważna z punktu widzenia 
możliwości konkurowania transportu zbiorowego z transportem indywidualnym. 

Jakość przewozów to najistotniejszy element jakości usługi transportowej [2]. Jakość 
przewozów definiuje wiele kryteriów i mierników, takich jak: pewność odbycia podróży, 
bezpośredniość połączeń, punktualność, częstotliwość, informacja w pojazdach i na przy-
stankach, komfort podróży, koszt przejazdu. 

Istotnym elementem pokazującym efekty konkurencyjności wśród przewoźników są 
wyniki przedstawiające potoki pasażerskie oraz punktualność w kierunku Krakowa.  

Analiza liczby przewożonych pasażerów została przeprowadzona na podstawie wła-
snych pomiarów wykonanych na przystankach autobusowych w gminie Czernichów. 
Badania zostały przeprowadzone w dzień powszedni przez grupę obserwatorów notującą 
wyniki na specjalnie przygotowanych arkuszach pomiarowych. 

Całkowita liczba odjeżdżających z przystanku Zagacie I w ciągu całej doby wynosi 
811 osób. Największy potok pasażerski na tym przystanku w kierunku Krakowa występuje 
w godzinach 5:00–11:00. Liczba osób odjeżdżających w tych godzinach wynosi 475, co 
stanowi 59% ogółu. Z usług operatora transportu zbiorowego MPK S.A. w Krakowie 
korzysta 54% pasażerów, firma MAL-BUS przewozi 39% ogółu osób, a przewoźnik 
SUPER BUS 7% pasażerów korzystających z transportu zbiorowego. 

Analiza poszczególnych elementów walki konkurencyjnej pokazała, iż ilość oferowa-
nych kursów przekłada się później na liczbę przewożonych pasażerów przez danego prze-
woźnika drogowego. Im mniejsza ilość zaoferowanych kursów, tym odpowiednio mała 
liczba przewożonych pasażerów. Gdy liczba kursów jest zbliżona, „wygrywa” przewoźnik, 
który oferuje bogatszą ofertę biletową, nowocześniejszy tabor oraz realizuje przewozy 
zgodnie z rozkładem jazdy. 

Rozkład częstości odchyłek od rozkładu jazdy na przystanku Zagacie I w kierunku Kra-
kowa został przedstawiony w tabeli 3. Umieszczone w niej dane obrazują rzeczywiste 
realizowanie przez każdego z przewoźników rozkładu jazdy. Warto nadmienić, iż wszyst-
kie kursy zaplanowane przez każdego z przewoźników zostały zrealizowane, dodatkowo 
żaden z pojazdów nie spóźnił się więcej niż 10 minut i także nie przyjechał wcześniej niż 
10 minut przez godziną podaną w rozkładzie jazdy.  

Przyjmując akceptowalną odchyłkę od rozkładu jazdy dla pasażera, tj. 2 minuty opóź-
nienia i 1 minutę nadspieszenia, przewoźnik MPK realizuje 92,5% kursów zgodnych 
z rozkładem jazdy, MAL-BUS 35,7%, zaś przewoźnik SUPER BUS 100,0% odjazdów 
punktualnych (znikoma ilość kursów w ciągu doby). Średnia odchyłka od rozkładu jazdy 
dla przystanku Zagacie I w kierunku Krakowa wynosi – 1,8 min. 

Akceptowalne odchyłki od rozkładu jazdy dla pasażera zostały zaznaczone w tabeli 3 
kolorem szarym. 

29,6% autobusów MPK S.A. w Krakowie odjeżdża z przystanku Zagacie I zgodnie 
z rozkładem jazdy, 42,9% mikrobusów przewoźnika SUPER BUS odjeżdża bez minu-
towych odchyłek od rozkładu jazdy (jedynie 7 kursów w ciągu doby). Przewoźnik  
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MAL-BUS realizuje najmniej kursów zgodnie z rozkładem jazdy, tj. 10,7%, większość 
kursów wykonywanych jest z opóźnieniem (do 10 minut maksymalnie). 

T a b e l a  3 

Rozkład częstości odchyłek od rozkładu jazdy 
na przystanku Zagacie I w kierunku Krakowa 

 

Udział procentowy [%] 

MPK S.A. 
w Krakowie MAL-BUS SUPER BUS 

Pr
ze

dz
ia
ł o

dc
hy
łe

k 
[m

in
] 

–6 do –10 0,0 0,0 0,0 

–5 0,0 28,6 0,0 

–4 7,4 17,9 0,0 

–3 0,0 14,3 0,0 

–2 22,2 14,3 0,0 

–1 37,0 3,6 42,9 

0 29,6 10,7 42,9 

1 3,7 7,1 14,2 

2 0,0 0,0 0,0 

3 0,0 0,0 0,0 

4 0,0 0,0 0,0 

5 0,0 0,0 0,0 

6 do 10 0,0 3,6 0,0 

Średnia odchyłka od rozkładu jazdy [min] – 1,8 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie realizuje 29,6% kursów 

zgodnie z rozkładem jazdy. Opóźnionych o 1 minutę autobusów odjeżdża 37,0%, zaś nad-
spieszonych o 1 minutę jest 3,7% wszystkich pojazdów. Autobusy tego przewoźnika od-
jeżdżają w kierunku Krakowa maksymalnie 4 minuty opóźnione i 1 minutę nadspieszone. 
Autobusy MPK S.A. w Krakowie zrealizowały 92,6% kursów punktualnych. 

Przewoźnik MAL-BUS wykonuje 10,7% kursów zgodnie z rozkładem jazdy. Opóźnio-
nych o 1 minutę autobusów odjeżdża 3,6%, zaś nadspieszonych o 1 minutę jest 7,1% 
wszystkich pojazdów. Mikrobusy tego przewoźnika odjeżdżają w kierunku Krakowa mak-
symalnie 5 minut opóźnione i do 10 minut nadspieszone. Najczęściej odnotowano 5-minu-
towe opóźnienia pojazdów, tj. 28,6% ogółu. Autobusy i mikrobusy MAL-BUS zrealizo-
wały 35,7% kursów punktualnych. 

Przewoźnik SUPER BUS realizuje 42,9% kursów zgodnie z rozkładem jazdy. Opóź-
nionych o 1 minutę autobusów odjeżdża 42,9%, zaś nadspieszonych o 1 minutę jest 14,2% 
wszystkich pojazdów. Odjazdy mikrobusów tego przewoźnika mieszczą się w rozstępie  
〈–1 min – 1 min〉. Mikrobusy SUPER BUS zrealizowały 100,0% kursów punktualnych. 
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Rozkład częstości odchyłek od rozkładu jazdy dla każdego z przewoźników drogowych 
został przedstawiony na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Rozkład częstości odchyłek od rozkładu jazdy na przystanku Zagacie I w kierunku Krakowa 

Fig. 1. Frequency distribution of displacement from the timetable at the bus stop Zagacie – Kraków 

Najmniejszą średnią odchyłką od rozkładu jazdy w kierunku Krakowa wyróżnia się 
operator MPK S.A. w Krakowie., tj. –0,9 minuty. Przewoźnik ten ma również największy 
udział procentowy wykonanych odjazdów w przedziale najbardziej akceptowalnym dla 
pasażera 〈–2 min – 1 min〉, tj. 90,1% w kierunku Krakowa oraz 66,7% w kierunku gminy 
Czernichów. Najmniejszą średnia odchyłką od rozkładu jazdy w kierunku Gminy wyróżnia 
się przewoźnik SUPER BUS, tj. –0,2 min. Średnia odchyłka od rozkładu jazdy jest dobrą 
miarą dla przewoźnika MPK S.A. w Krakowie, ponieważ w realizacji rozkładu jazdy 
przeważają opóźnienia. Nadspieszenia, jak i opóźnienia bardzo często występują w 
realizacji rozkładu jazdy przez przewoźników prywatnych, ich średnie wartości zestawiono 
w tabeli 4. 

T a b e l a  4 

Średnie opóźnienia i nadspieszenia pojazdów 

 

MPK S.A. 
w Krakowie MAL-BUS SUPER BUS 

kierunek Kraków 

Średnie opóźnienie [min] 1,7 3,2 3,1 
Średnie nadspieszenie [min] 1,3 2,9 1,3 

 kierunek Gmina 
Średnie opóźnienie [min] 2,6 3,3 3,1 
Średnie nadspieszenie [min] 1,6 3,8 2,6 
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Największe średnie opóźnienie oraz nadspieszenie w kierunku Krakowa oraz w kie-
runku gminy Czernichów zarejestrowano wśród pojazdów firmy MAL-BUS. W kierunku 
Krakowa średnie opóźnienie oraz nadspieszenie wynosi około 3 minuty. W kierunku gminy 
Czernichów pojazdy tego przewoźnika spóźniają się średnio 3 minuty, a przyspieszają 
kursy średnio o prawie 4 minuty. Najlepiej z rozkładu jazdy wywiązuje się przewoźnik 
MPK S.A. w Krakowie. Kursy realizowane zgodnie z rozkładem jazdy zachęcają przy-
szłych pasażerów do korzystania z usług tego przewoźnika ze względu na większe prawdo-
podobieństwo zaplanowania np. podróży z przesiadkami. 

Pewność odbycia podróży u każdego z przewoźników wynosi 100,0%. W trakcie po-
miarów nie stwierdzono żadnych kursów niezrealizowanych. Punktualność jest cechą, która 
wyróżnia operatora MPK S.A. w Krakowie. Analizując stan taboru, jakim posługują się 
przewoźnicy, można także wyróżnić MPK S.A. w Krakowie, gdyż mikrobusy i autobusy 
przewoźników prywatnych są gęsto wypełnione siedzeniami, co znacznie zmniejsza kom-
fort podróżowania w takim pojeździe, szczególnie z bagażami. 

5.3. Konkurencja związana z obsługą klienta 

Konkurencja coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza tam gdzie występuje bez-
pośredni kontakt z klientem. Klienci transportu zwracają uwagę na profesjonalizm obsługi 
wynikający z kwalifikacji personelu. Jako narzędzia rywalizacji w tej grupie można wy-
mienić kompleksowość świadczonych usług, szeroką dostępność usługi na rynku, zróżni-
cowanie kanałów dystrybucji, jak również dogodnego czasu i miejsca nabycia usługi [3]. 

Przewoźnicy drogowi funkcjonujący na terenie gminy Czernichów dysponują wieloma 
kanałami dystrybucji biletów jednorazowych oraz okresowych. Bilety jednorazowe ofero-
wane przez przewoźników prywatnych można zakupić u kierowcy. Bilety miesięczne 
można nabyć w biurach poszczególnych firm, które znajdują się w Krakowie oraz w Czu-
łowie. Szerszą gamę dystrybucji biletów posiada firma MPK S.A. w Krakowie. Bilety jed-
norazowe można nabyć u kierowcy, w automatach biletowych oraz w kioskach. Bilety 
okresowe kupowane po raz pierwszy wydawane są w punktach sprzedaży biletów okreso-
wych, w kolejnych miesiącach bilet miesięczny można nabyć w automatach biletowych 
rozlokowanych na terenie całego Krakowa. 

5.4. Konkurencja związana z pozyskiwaniem informacji 

Komunikację z klientem ułatwiają zaawansowane narzędzia informatyczne: przede 
wszystkim internet. Dzięki częstej aktualizacji stron internetowych przez przewoźników 
klient jest dobrze poinformowany o wszelkich zmianach, co wpływa na jego zadowolenie.  

Przewoźnicy drogowi funkcjonujący na terenie gminy Czernichów posiadają strony 
internetowe, z których pasażerowie mogą skorzystać w celu sprawdzenia aktualnego roz-
kładu jazdy, trasy poszczególnych linii, autobusów i mikrobusów, jakimi świadczą prze-
wozy. Przewoźnicy prywatni posiadają na swoich stronach internetowych rozkłady jazdy, 
lecz tylko z kilku przystanków. Klient chcąc skorzystać z usługi prywatnego przewoźnika 
na przystanku, na którym nie podano rozkładu jazdy, jest zmuszony do przeliczenia na 
podstawie trasy, o której godzinie mikrobus/autobus będzie na danym przystanku. Jest to 
uciążliwe, szczególnie jeśli pasażer chce wsiąść do pojazdu, który jedzie w kierunku 
gminy, ponieważ ogólnodostępne rozkłady jazdy zawierają jedynie godzinę odjazdu z przy-
stanku początkowego w Krakowie. 
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Konkurencja związana z pozyskiwaniem informacji jest niezmiernie istotna. Klient 
dobrze poinformowany o taryfie, godzinie odjazdu/przyjazdu na dany przystanek chętniej 
korzysta z usługi określonego przewoźnika.  

6. Wnioski 

Konkurencja występująca na rynku transportu pasażerskiego powoduje wzrost jakości 
i efektywności usług. Zróżnicowana oferta pozwala klientowi wybrać tę najlepszą [6]. 
Przedsiębiorstwa chcąc zachęcić pasażerów do korzystania właśnie z ich usług, zmuszone 
są oferować klientom wygodny i tani transport. Nie mogą sobie pozwolić na niewykonanie 
kursów lub przyjazdy skrajnie niepunktualne, ponieważ pasażer ma możliwość skorzysta-
nia z usług innego przewoźnika. Działanie transportu zbiorowego na terenie gminy Czerni-
chów przebiega bez znacznych uchybień. Realizujący przewozy oferują przejazdy dużymi, 
wygodnymi autobusami, odjeżdżają punktualnie z przystanków, zakup biletów jednorazo-
wych i okresowych nie stanowi problemu. Porozumienie międzygminne w sprawie m.in. 
zwiększenia ilości kursów pomiędzy gminami Czernichów i Kraków spowodowało podnie-
sienie jakości usług wszystkich przewoźników. 

Pokazane w artykule wyniki badań dowiodły, iż konkurencja stymuluje poprawę funk-
cjonowania transportu zbiorowego w transporcie aglomeracyjnym. Każdy przewoźnik 
proponuje możliwie najlepsze warunki przejazdu, dążąc do jak największych zysków ze 
sprzedaży swoich usług.  
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