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Wprowadzenie

W Aglomeracji Górnośląskiej przewozy transportem 
zbiorowym realizowane są przez róŜne podmioty, 
posługujące się najczęściej róŜnymi taryfami i 
współfinansowane z róŜnych budŜetów. Są to:

-przewozy w ramach lokalnego transportu zbiorowego, za 
organizację którego odpowiedzialny jest samorząd gminny,

-regionalne przewozy kolejowe, za organizację których 
odpowiada samorząd wojewódzki 

-przewozy transportem zbiorowym - poza systemami 
samorządu,

Ponadto przemieszczenia realizowane są samochodami 
osobowymi oraz taksówkami.
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1. Pojęcie i istota procesów integracyjnych

Pojęcie integracji uŜywane jest w wielu dyscyplinach 
nauki i praktyki. Najogólniej:

-„integracja” to zespolenie, tworzenie całości z części, 

-„integrować” oznacza dokonywać integracji, łączyć w całość, 
składać, dopełniać, jednoczyć, scalać.
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Integracja jest stopniowalna:

-powiązania nieformalne (mają charakter wymiany informacji, 
niezobowiązujących uzgodnień), 

-współpraca w oparciu o umowy,

-powiązania kapitałowe czy teŜ wręcz połączenie się
podmiotów.
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Integrując oczekuje się uzyskania dodatkowych efektów:

-większych moŜliwości ze względu na większy kapitał, uzyskania 
korzyści skali,

-rozwiązań jakościowo lepszych, ujednoliconych standardów.

Integracja nie oznacza samych korzyści, istnieją teŜ
ograniczenia. WymienićmoŜna ograniczenia: 

-moŜliwości samodzielnego działania, określania kierunków 
rozwoju, 

-stanowienia cen, dopasowania się do regionalnych lub lokalnych 
rynków odbiorców. 
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2. Pojęcie i zakres integracji transportu miejskiego 

Słowo integracja uŜywane w kontekście transportu 
zbiorowego jest bardzo róŜnie rozumiane. 

W raporcie „Integration and regulatory structures in 
public transport. Final Report”. Project leader NEA Transport 
research and training. Study commissioned by: European 
Commission DG TREN, 2003integracja transportu miejskiego 
określana jest jako: „Proces organizacyjny,  poprzez który 
elementy systemu transportu pasaŜerskiego (sieć i infrastruktura, 
taryfy i systemy biletowe, informacja i marketing) róŜnych
przewoźników posługujących się róŜnymi środkami transportu, 
coraz ściślej i sprawniej współdziałają, czego rezultatem jest 
ogólna poprawa poziomu i jakości usług łączonych z elementami 
podróŜy indywidualnych”. 
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W transporcie zbiorowym wyróŜnić moŜna następujące 
obszary integracji:

•informacja komunikacyjna,

•integracja oferty przewozowej (koordynacja rozkładów                                                               
jazdy, oferowane standardy),

•tworzenie punktów przesiadkowych,

•integracja taryfowo-biletowa.
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Informacja komunikacyjna:

-informacje o funkcjonowaniu transportu zbiorowego umieszczane 
w portalach i witrynach internetowych,

-wszelkiego rodzaju mapy lub schematy sieci komunikacyjnej z 
naniesionymi przebiegami wszystkich regularnie kursujących 
środków transportu zbiorowego w danym obszarze,

-najłatwiejszy do wdroŜenia obszar integracji, nie wymaga 
znaczących nakładów inwestycyjnych.
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Integracja oferty przewozowej, węzły przesiadkowe:

-ułatwianie przesiadek poprzez zarówno koordynację rozkładów 
jazdy jak i samo planowanie i wyposaŜanie punktów 
przesiadkowych,

-tworzenie ujednoliconych standardów jakościowych usług 
świadczonych przez róŜne podmioty,

-podział zadań przewozowych zapewniający osiągnięcie
atrakcyjnej usługi przewozowej zarówno pod względem ceny, 
parametrów jakościowych, jak i skutków zewnętrznych. 



10

Integracja taryfowo-biletowa

Wprowadzenie do sprzedaŜy wspólnego biletu, 
honorowanego przez róŜnych organizatorów:

-rozwiązanie moŜe być ograniczone jedynie do biletów 
okresowych,

-mogą być wspólne wszystkie rodzaje biletów,

-ujednolicone zasady przejazdów ulgowych i bezpłatnych, 
oraz pozostałe regulacje taryfowe.
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Integracja transportu zbiorowego oraz przemieszczeń
samochodami osobowymi

-znaczący udział przemieszczeń realizowany jest samochodami 
osobowymi,

-przemieszczenia samochodami osobowymi odbywane w 
obszarach o niskiej urbanizacji, gdzie nie występują potoki 
pasaŜerskie, które moŜna efektywnie obsługiwać transportem 
zbiorowym,

-istotna dla transportu zbiorowego integracja przemieszczeń
realizowanych samochodami osobowymi oraz transportem 
zbiorowym (parkingi, rozwiązania taryfowe).
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Przykłady działań integracyjnych:

A) Z zakresu działań organizacyjno-prawnych i kapitałowych: 

�powoływanie organizatorów transportu miejskiego, których 
zadaniem jest integracja oferty przewozowej wielu przewoźników 
na obszarze swojego działania. PoniŜej liczba przewoźników 
wykonujących przewozy na zlecenie zarządów:

- ZTM Warszawa 7 przedsiębiorstw,

- KZK GOP 30 przedsiębiorstw,

- MZK Tychy 8 przedsiębiorstw,

- ZDiTM Szczecin 5 przedsiębiorstw,

- ZKM Gdynia 10 przedsiębiorstw,

- ZDiK Wrocław 3 przedsiębiorstwa,
(Źródło:„Komunikacja Miejska w Liczbach. Dane za 6 miesięcy 2006 rok”. Izba Gospodarcza Komunikacji 
Miejskiej, Warszawa, wrzesień 2006, w przypadku ZTM Warszawa dane z „Komunikacja Miejska w Liczbach. 

Dane za 2004 rok”. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa, marzec 2005, )  
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Przykłady działań integracyjnych (cd.):

�umowy pomiędzy przewoźnikami,

�zawieranie porozumień taryfowych pomiędzy 
organizatorami transportu zbiorowego,

�integracja kapitałowa przewoźników.

B) Z zakresu działań inwestycyjnych:

�inwestycje dotyczące sieci transportowej i punktów 
przesiadkowych.
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3. Potencjalne korzyści integracji transportu zbiorowego 
moŜna rozpatrywać w układzie:

-korzyści identyfikowanych dla miasta, regionu (sprawny 
system transportowy, zwiększenie konkurencyjności 
miasta/regionu, wykorzystanie gałęzi transportu zgodnie z 
ich zakresem obsługi, obniŜenie kosztów zewnętrznych
transportu w aglomeracji, znaczenie socjalne).
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-uzyskiwanych przez organizatora/operatorów transportu 
zbiorowego (konkurencyjność, lepsze wykorzystanie 
potencjału przewozowego, ograniczenie kosztów 
substytucyjnych połączeń utrzymywanych przez róŜnych 
organizatorów),

-uzyskiwanych przez korzystających z usług (poprawa 
warunków podróŜowania, obniŜenie kwot wydatkowanych 
przez pasaŜera w przeliczeniu na jeden przejazd).
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4. Ograniczenia i bariery integracji

-procesy na rynkach utrudniające lub przeciwstawne integracji 
(liberalizacja dostępu do rynku transportu zbiorowego, 
globalizacja), 

-przekształcenia własnościowe, podział duŜych przedsiębiorstw, 
prywatyzacja sfery wykonywania przewozów, 

-róŜne strategie działania, zróŜnicowania oferty przewozowej i 
oferty biletowej,

-brak  trwałości rozwiązań integracji taryfowo-biletowej, 

-konkurowanie podmiotów pomiędzy sobą i oczekiwania 
uzyskiwania korzyści niezaleŜnie od integracji,
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Ograniczenia i bariery integracji

-organizacja miejskiego transportu zbiorowego i regionalnych 
przewozów kolejowych naleŜy do podmiotów sektora 
finansów publicznych,

-róŜne regulacje taryfowe orazźródła finansowania deficytu
w przypadku przewozów lokalnych i regionalnych,

-brak narzędzi podziału środków pomiędzy uczestników, 

-naturalni konkurenci, róŜne cele strategiczne potencjalnych 
partnerów.
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Ograniczenia i bariery integracji

-róŜne umiejscowienie korzyści i kosztów integracji, 

-bardzo zróŜnicowana sytuacja finansowa i wiarygodność
potencjalnych partnerów, 

-ograniczenia powstające w wyniku procesów 
integracyjnych i np. później trudności w dopasowaniu się
do lokalnych rynków odbiorców (przykład KZK GOP i 
MZKP Tarnowskie Góry jako podmiotów działających na 
róŜnych rynkach).
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5. Prawne i ekonomiczne narzędzia integracji

-regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku 
Prawo przewozowe oraz ustawie z dnia 6 września 2001 roku 
o transporcie drogowym w zakresie warunków wydania lub 
odmowy wydania zezwolenia,

-regulacje dotyczące funkcjonowania organizatorów 
transportu zbiorowego, uprawnienia organizatora do emisji 
biletów, prowadzenia kontroli biletowych i innych czynności 
związanych z umową przewozu,
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-wymogi wynikające z publicznego finansowania transportu 
zbiorowego utrudniają zawieranie porozumień taryfowo-
biletowych,

-publiczne finansowanie miejskiego i regionalnego transportu 
zbiorowego jako istotny czynnik wpływania na zachowania 
podmiotów sektora transportu zbiorowego,

-finansowanie inwestycji transportu zbiorowego, w 
szczególności węzły przesiadkowe oraz informatyczne 
narzędzia wspomagania rozliczeń pomiędzy podmiotami w 
transporcie zbiorowym.
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6. KZK GOP jako rozwiązanie zapewniające integrację
lokalnego transportu zbiorowego

Lokalny transport zbiorowy jest zadaniem własnym gmin. 23 
gminy centralnej części województwa śląskiego tworzą
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP (KZK GOP).

KZK GOP to międzygminny związek celowy gmin Katowice, 
Bytom, Bobrowniki, Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa 
Górnicza, Chełm Śląski, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, 
Knurów, Mysłowice, Psary, Radzionków, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze -o łącznej powierzchni 1,4 
tys. km2 i liczbie mieszkańców wynoszącej ok. 2 mln.
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Gminy tworzące KZK GOP
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Centralna część województwa  śląskiego



24

KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry: 

-w październiku 1994 roku zawarto porozumienie w sprawie 
utworzenia zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego w 
komunikacji miejskiej aglomeracji katowickiej. 

-na liniach KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry obowiązuje 
jednolita taryfa i wspólny bilet.

-druk i dystrybucję biletów zapewnia KZK GOP, wpływy 
dzielone są według określonych w porozumieniu zasad, na 
bieŜąco są monitorowane wielkości mogące mieć wpływ na 
zasady podziału środków z biletów.
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Wśród innych działań KZK GOP z zakresu integracji moŜna 
wymienić:

-od 2000 roku objęcie systemem KZK GOP równieŜ
komunikacji tramwajowej,

-porozumienie pomiędzy KZK GOP a województwem śląskim, 
w okresie od sierpnia 2002 roku do stycznia 2004 roku 
oferowano zintegrowany 30-dniowy bilet ATP (autobus-
tramwaj-pociąg) emitowany przez PKP PR, uprawniał do 
korzystania ze wszystkich połączeń realizowanych w 
komunikacji miejskiej oraz wybranych połączeń kolejowych,  

-porozumienie pomiędzy KZK GOP a MZK Tychy: w okresie 
od lipca 1997 roku do lutego 2004 roku oferowano bilet 
miesięczny (KSC), który uprawniał do korzystania z 
przejazdów na liniach obu organizatorów komunikacji.
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Podsumowanie

-Strategia działania KZK GOP identyfikuje integrację jako 
istotny czynnik poprawy jakości usług lokalnego transportu 
zbiorowego i tym samym poprawę konkurencyjności 
transportu zbiorowego,

-Integracja rozpatrywana jest jako integracja róŜnych 
systemów transportu zbiorowego (przede wszystkim 
miejskiego i regionalnego) oraz transportu zbiorowego i 
przemieszczeń realizowanych samochodami osobowymi.

-MoŜliwość rozliczania dochodów z biletów wspólnych jest 
istotnym elementem decydującym o wdraŜaniu 
zintegrowanych rozwiązań w obszarze taryfowo-biletowym.


