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Wprowadzenie

D ynamiczny rozwój oraz ciągły, powiększający się na-
pływ ludności staje się obecnie największym wyzwa-

niem dla miast, obszarów miejskich i globalnego środowi-
ska (Ritchie, Roser, 2019). Bardzo wyraźny jest problem 
ekologiczności, ale także poprawy jakości życia obywateli 
obszarów zurbanizowanych (Mugion i in., 2018). Jednym 
z czynników mającym wpływ na społeczno-gospodarczą 
atrakcyjność miast jest system transportu publicznego, 
w  tym poziom jego jakości i  dostępności. Powoduje to 
zapotrzebowanie na skuteczniejsze zarządzanie tą prze-
strzenią z jednej strony oraz zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego 
komfortu życia i jakości środowiska z drugiej. 

Od kilkunastu lat możemy zaobserwować znaczącą 
poprawę w  planowaniu zrównoważonej mobilności 
miejskiej, która stała się możliwa dzięki wykorzystaniu 
zaawansowanych technologii ICT, pozwalających na 
kreowanie miast cyfrowych, przekształconych z  bie-
giem czasu w miasta inteligentne – smart cities, uwzględ-
niające w  ich tworzeniu partycypację mieszkańców 
(Gotlibowska, 2018, s. 68). Koncepcja smart city to nie 
tylko zoptymalizowane uwarunkowania, zapewniające 
wysoką jakość życia mieszkańców, niezawodność infra-
struktury technicznej czy efektywność gospodarowania 
zasobami naturalnymi, to także łączenie kapitału spo-
łecznego organizacji oraz infrastruktury technicznej do 
tworzenia najlepszych warunków do życia (Zysińska 
i  in., 2014, s.  11969). W  związku z  powyższym celem 
artykułu jest identyfikacja problemów użytkowników 
krakowskiego systemu transportu publicznego oraz 
ocena wdrożonych rozwiązań z punktu widzenia jako-
ści świadczonych usług w świetle koncepcji smart city. 
Na podstawie tak zdefiniowanego celu przyjęto nastę-
pujące hipotezy badawcze: 

H1. Rodzaj środka transportu stanowi determinantę 
wpływającą na ocenę istotności tych problemów. 

H2. Problemy obniżają jakość transportu zbiorowe-
go w Krakowie, a tym samym zmniejszają jego „nowo-
czesność” i komfort życia mieszkańców. 

H3. Wdrożone inteligentne rozwiązania są pozytyw-
nie ocenione przez użytkowników. 

Dla osiągnięcia powyższego przyjęto także dwa py-
tania badawcze:

1. Z jakimi problemami mierzą się użytkownicy kra-
kowskiego transportu publicznego?

2. Które rozwiązania koncepcji smart city są  najle-
piej oceniane przez użytkowników i  podnoszą 
jakość świadczonych usług przez MPK w  Krako-
wie?

Hipotezy badawcze zweryfikowano na podstawie 
wyników badania empirycznego z  wykorzystaniem 
analizy wielokryterialnej. Struktura artykułu składa 
się z  trzech części. W pierwszej kolejności omówiono 
istotę zarządzania miejskim transportem publicznym, 
w  drugiej wyjaśniono koncepcję smart city ze szcze-
gólnym uwzględnieniem smart mobility, a  następnie 
dokonano analizy i oceny uzyskanych wyników badań1. 

Zarządzanie miejskim 
transportem publicznym

„Zarządzanie obszarami miejskimi stało się jednym 
z  najważniejszych wyzwań XXI wieku” –  to stwier-
dzenie J. Wilmotha z Wydziału ds. Ludności Departa-
mentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ nie 
dziwi, gdy popatrzy się na fakty (UN DESA, 2014). 
Według danych z 2018 roku, 74% ludności UE miesz-
ka na obszarach zurbanizowanych (UN DESA, 2019). 
W skali globu to 54% i udział ten stale wzrasta z prze-
widywaniami, że do 2050 r. zostanie zurbanizowanych 
około 70 procent światowej populacji (Savelsbergh, 
Van Woensel, 2016). Warto przy tym zaznaczyć, że te-
reny miejskie obecnie zajmują jedynie 2% globalnych 
powierzchni lądowych, będąc jednocześnie odpowie-
dzialnymi również za około 60–80% globalnego zuży-
cia energii, 75% procent globalnej emisji dwutlenku 
węgla i ponad 70 procent globalnych odpadów (UNA 
Poland, 2021). Obecnie największym wyzwaniem dla 
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miast, obszarów miejskich i  globalnego środowiska 
jest nie tylko zmniejszenie globalnego ocieplenia, po-
ziomu zanieczyszczenia i  emisji, ale także poprawa 
jakości życia obywateli (Mugion i in., 2018). Zintegro-
wane podejście do rozwoju miasta opiera się na kilku 
 perspektywach. Wyzwania związane z obszarami miej-
skimi można postrzegać pod kątem miejsca, w którym 
się pojawiły, lub podmiotów, dla których mają one 
największe znaczenie. Można je również rozważać pod 
względem najodpowiedniejszego poziomu zarządza-
nia lub skali terytorialnej, wymaganej dla skutecznego 
rozwiązywania problemów (UE, 2011, s. 65). 

Rozwój obszarów miejskich stwarza wyzwanie 
związane z przepływem ludzi, dóbr materialnych oraz 
informacji. Zarówno przepływ jednostek na obszarze 
terenu zurbanizowanego, jak i  ich napływ i  odpływ 
z niego musi być w odpowiedni sposób zorganizowany 
i  uregulowany. Te zadania należą do logistyki miej-
skiej, która w  ciągu ostatnich 30 lat stanowi szczegól-
ny obiekt zainteresowania badaczy, jak też praktyków 
(Gonzales-Feliu i  in., 2014). W  zachodniej literaturze 
przedmiotu rozróżnia się koncepcję „city logistics” oraz 

„urban logistics” (Rose i  in., 2018). Pierwszą z nich de-
finiuje się jako „ruch rzeczy (w odróżnieniu od ludzi) 
do, z, wewnątrz i przez obszary miejskie” (Ogden, 1992, 
s.  14). Drugie rozumienie jest szersze, podkreśla dwu-
kierunkową rywalizację i współpracę między wieloma 
podsystemami miejskimi i postrzega logistykę miejską 
jako „wszystkie skoordynowane działania w  zakresie 
gromadzenia i dostarczania towarów przez dostawców 
usług logistycznych na obszarach miejskich, mające 
na celu ograniczenie lub zapobieganie utrudnieniom 
handlowym i  ich negatywnym skutkom zewnętrznym” 
(Gammelgaard, 2015, s.  334). Te mimowolne interak-
cje pomiędzy wieloma podmiotami w  dużych, gęsto 
skupionych systemach społecznych i  strukturalnych 
wskazują, że środowisko miejskie jest złożoną formą 
organizacyjną, w której zachodzą operacje logistyczne 
(Bunderson, 2001). 

Z  kolei w  polskiej literaturze logistyka miejska jest 
rozumiana jako „kompleksowe zarządzanie wszystki-
mi obszarami związanymi z  funkcjonowaniem mia-
sta, jego mieszkańcami i  procesami zachodzącymi na 
jego terenie” (Tundys, 2008), ale także „planowanie, 
koordynacja i  sterowanie procesami logistycznymi 
na obszarach miejskich”. Specyfiką logistyki miejskiej 
jest to, że cele określane przez podmioty uczestniczące 
w  procesach i  technologiach realizacji procesu muszą 
uwzględniać operacyjne, rynkowe, infrastrukturalne 
i prawne wymagania oraz ograniczenia stawiane przez 
środowisko miasta, w tym przez miasto jako jednostkę 
zbiorową (Krawczyk, 2004). 

Duży wpływ na społeczno-gospodarczą atrakcyjność 
miast ma system transportu publicznego2, który jest 
ważnym czynnikiem miastotwórczym (Modelewska, 
2017). System ten ma za zadanie jednoczesne zmini-
malizowanie jego negatywnych skutków odczuwalnych 
dla środowiska, społeczeństwa, a  także gospodarki. 

Publiczny charakter transportu miejskiego oznacza, że 
jest to „powszechnie dostępny regularny przewóz osób 
wykonywany w określonych odstępach czasu i po okre-
ślonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych 
lub sieci komunikacyjnej” (Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 
13). Transport zbiorowy stanowi zatem ofertę wyspe-
cjalizowanych przedsiębiorstw działających na terenie 
danego miasta, dysponujących wieloosobowymi po-
jazdami (w  tym m.in. autobusy, trolejbusy, tramwaje, 
metro). Miejska komunikacja publiczna dedykowana 
jest dla szerokiego grona pasażerów i  charakteryzuje 
się zarówno systemem stałych tras, jak i stałym rozkła-
dem jazdy (Wesołowski, 2003). System transportu pu-
blicznego musi zatem spełniać kryterium powszechnej 
dostępności usługi transportowej dla jednostki i społe-
czeństwa, który jednocześnie jest zgodny z wymogami 
bezpieczeństwa zdrowotnego i  ekologicznego (Bart-
niczak, 2013). Istotne jest także spełnienie kryterium 
wykorzystania przestrzeni, minimalizacji wpływu na 
środowisko, a  także uwzględniające efektywność eko-
nomiczną (ECMT, 2004). 

Wśród licznych celów zarządzania ruchem pojaz-
dów transportu publicznego wymienia się m.in. zwięk-
szenie zaufania pasażerów do transportu publicznego 
(Suda, 2010). Zaangażowanie mieszkańców miast jest 
elementem decydującym o  powodzeniu wielu strate-
gii. Miasta, w których przeznaczono zasoby i  czas na 
organizację procesów opartych na partycypacji użyt-
kowników, odznaczają się większą spójnością oraz 
większym poczuciem odpowiedzialności wśród miesz-
kańców za krótko-  i długoterminowe strategie i wizje 
(UE, 2011, s. 82). Z tego punktu widzenia istotna jest 
zatem skuteczna komunikacja z  mieszkańcami miast, 
w  tym pozyskanie informacji, z  jakimi problemami 
muszą się zmierzyć, korzystając w  życiu codziennym 
z transportu publicznego, oraz jak postrzegają wdraża-
ne w nim zgodnie z koncepcją smart city nowoczesne 
rozwiązania.

Idea koncepcji smart city

N ależy podkreślić, że w  ciągu ostatniej dekady poję-
cie smart city rozprzestrzeniło się na całym świecie 

(Stübinger, Schneider, 2020), odgrywając coraz większą 
rolę w  zarządzaniu miastem i  powinno być wdrażane 
przy udziale mieszkańców z  uwzględnieniem ich po-
trzeb. Koncepcja ta przyczynia się do zmiany sposobu 
myślenia i  działania nie tylko zarządzających miastem, 
ale także rządów, przedsiębiorstw, a  w  konsekwencji 
samych mieszkańców, którzy postrzegają koncepcję 
smart city jako miasta wykorzystującego zaawanso-
waną technologię, kreującego lepsze warunki do życia 
i  zrównoważony rozwój. Ze względu jednak na brak 
jednoznacznych rozstrzygnięć definicyjnych (Hajduk, 
2020, s. 124; Stübinger, Schneider, 2020) oraz w związku 
z  szybko rozwijającymi się innowacjami technologicz-
nymi, umożliwiającymi powstanie inteligentnego mia-
sta, trudno jest przytoczyć jedną definicję, jak również 
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 dokonać analizy porównawczej pomiędzy proponowa-
nymi (Dameri, Rosenthal-Sabroux, 2014, s. 3). Systema-
tyczny przegląd literatury przedmiotu przeprowadzony 
przez J. Stübingera i L. Schneidera (2020, s. 3) wskazuje, 
że rocznie publikowanych jest około 200 tys. artykułów. 
Badacze prognozują podwojenie liczby artykułów rocz-
nych w ciągu najbliższych 10 lat, a prognoza ta potwier-
dza trend postępującej urbanizacji.

Pojęcie smart city powiązane jest z  początkowym 
określeniem „zrównoważonego miasta” (okres po 1950 
roku), które związane było z przyszłościowym rozwojem 
miast, jak również z  terminem „miasta cyfrowego” (do-
mena lat 90. i 2000 roku), nawiązującym do gwałtownie 
rosnącej technologii informacyjnej i  telekomunikacyj-
nej oraz dużej ilości informacji. Począwszy od roku 2009, 
pojęcie „miasta cyfrowego” jest sukcesywnie wypierane 
na rzecz określenia „smart city” (Eremia i in., 2017, s. 14). 
Termin ten obejmuje elementy zrównoważonego rozwo-
ju i integracji społecznej, jednocześnie dostosowując się 
do ewolucji nowych technologii internetowych (Deakin, 
2013, s. 21). Koncepcja smart city opiera się na ludziach, 
technologii i organizacjach wraz z siecią powiązań i  in-
terakcji. Natomiast większość definicji „inteligentnego 
miasta” odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do po-
prawy wyników jako jednego z głównych celów inicjatyw 
mających na celu uczynienie miast „inteligentniejszymi” 
(Gotlibowska, 2018, s. 68). 

Badacz M. Eremia wraz z zespołem (2017) zapropono-
wał ciekawe propozycje kierunków rozwoju, odnoszące 
się do infrastruktury, usług i systemów administracyjnych 
niezbędnych do stworzenia odpowiedniego środowi-
ska dla osiągnięcia różnych cech inteligentnego miasta. 
 Autorzy wskazują takie obszary, jak: inteligentne budynki; 
edukację, medycynę i  opiekę socjalną; inteligentną sieć 
energetyczną; inteligentne pomiary gazu, wody, energii 
elektrycznej; inteligentną dystrybucję wody i  gospoda-
rowanie odpadami; zintegrowany system zasilania, jak  
również inteligentne parkingi (Eremia i in., 2017, s. 17). 

Należy zauważyć, że technologie ICT są  niezbędne 
w koncepcji smart city, aby (Mitchell, 2007, s. 5): 

• efektywnie wykorzystywać infrastrukturę i  umoż-
liwić zrównoważony rozwój z gospodarczego, spo-
łecznego i kulturowego punktu widzenia; 

• zaangażować obywateli na szczeblu admini-
stracji lokalnej poprzez zastosowanie systemu 
e-uczestnictwa; 

• wspierać uczenie się na podstawie doświadczenia, 
adaptacji i  innowacji, aby skuteczniej i  szybciej 
rea gować na różne zmiany. 

Rozwijające się narzędzia ICT umożliwiają silną 
integrację wszystkich wymiarów inteligentnego mia-
sta, obejmując inteligencję ludzką, zbiorową, a  także 
sztuczną inteligencję. Przy czym należy zauważyć, że 
istnieją one tylko wówczas, gdy stanowią zintegrowany 
system.

Literatura przedmiotu przyjmuje, że inteligentne 
miasta obejmują sześć obszarów: smart economy, smart 
environment, smart people, smart living, smart  governance 

oraz smart mobility (Lohachab, 2020, s.  217; Talton, 
Tonar, 2019). Należy zauważyć, że wymienione obszary 
są  ze sobą powiązane. Z  uwagi na zakres badania, jak 
również ograniczone możliwości publikacyjne skupimy 
się na przedstawieniu istoty w  zakresie smart mobili-
ty, która odnosi się do zastosowania technologii ICT 
w  nowoczesnych technologiach transportowych, ulep-
szających transport miejski, wykorzystujących czystą 
energię. Smart mobility to także zrównoważone systemy 
transportowe, które nie zawsze związane są z  technolo-
gią High Tech. 

Problem mobilności jest ściśle związany ze współ-
czesnymi miastami i  wynika on z  ich ekspansji. Inten-
syfikacja transportu ludzi i  towarów w  obrębie miasta 
jest coraz bardziej skomplikowana, ale także odgrywa 
coraz większe znaczenie w  ich rozwoju, przyczyniając 
się w  konsekwencji do rozwoju gospodarki i  kraju. Co 
ważne, smart mobility powinno być rozwijane zgodnie 
z potrzebami jego mieszkańców przy wykorzystaniu ich 
aktywnego współudziału. Celem inteligentnego trans-
portu poza usprawnianiem ruchu i  komunikacji jest 
także rozbudowa infrastruktury z  zastosowaniem naj-
nowszych rozwiązań ICT, tworzenie inteligentnych ofert 
mobilności, wykorzystywanie różnorodnych cyfrowych 
rozwiązań, takich jak np. smart parking, car-pooling, trip 
planning, car-sharing, bike-sharing, MaaS (Mobility-as-

-a-Service), ride-hailing czy też micro mobility. To także 
rozwijanie i  wdrażanie rozwiązań opartych na techno-
logii inteligentnych systemów łączności i  transmisji da-
nych (IST) lub inteligentnych systemów transportowych 
(ITS) (Zaheer i in., 2019). 

W  procesie transformacji miast z  tradycyjnych na 
cyfrowe należy uwzględniać użyteczność wdrażanych 
rozwiązań dla mieszkańców. Zdaniem badaczy, będzie 
to możliwe wówczas, jeżeli stanie się to wspólnym 
przedsięwzięciem władz, mieszkańców oraz firm dostar-
czających rozwiązania technologiczne. Ponadto wskaza-
ne jest wykorzystanie partycypacyjnego modelu współ-
pracy (Chamier-Gliszczyński, 2017), skierowanego na 
zachęcanie mieszkańców do aktywnego udziału w  tym 
procesie, badanie ich potrzeb oraz wykorzystywanie 
opinii użytkowników. Założenia te stały się inspiracją do 
realizacji badań, które miały na celu zidentyfikowanie 
problemów użytkowników krakowskiego systemu trans-
portu publicznego oraz ocenę wdrożonych rozwiązań 
z punktu widzenia jakości świadczonych usług w świetle 
koncepcji smart city. 

Metoda badawcza

N iniejszy artykuł prezentuje wyniki stanowiące rezul-
tat badań, mających na celu ocenę poziomu inno-

wacyjności komunikacji miejskiej w  Krakowie. Biorąc 
pod uwagę założony cel opracowania, zaprezentowany 
zostanie fragment z nich, związany z  identyfikacją pro-
blemów przy korzystaniu z transportu publicznego oraz 
oceną wpływu wdrożenia nowych rozwiązań na jakość 
świadczonych usług przez użytkowników. 
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Badania empiryczne zostały przeprowadzone w grud-
niu 2019 roku przy użyciu ankiety internetowej CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) zamieszczonej na pro-
filu społecznościowym witryny internetowej Platforma 
Komunikacyjna Krakowa – PKK. Kwestionariusz ankiety 
obejmował 18 pytań podzielonych na trzy zasadnicze czę-
ści. Pierwsza dotyczyła poznania opinii respondentów na 
temat problemów oraz oceny jakości usług komunikacji 
miejskiej w  Krakowie. Druga grupa obejmowała pyta-
nia diagnozujące przyczyny niekorzystania z  miejskiego 
transportu publicznego oraz możliwości jego usprawnie-
nia. Ostatnia grupa pytań związana była z  określeniem 
cech społeczno-demograficznych respondentów. Na 
uwagę zasługuje bardzo liczna próba, obejmująca 1716 
użytkowników, charakteryzująca się zróżnicowaniem pod 
względem cech, częstotliwości podróżowania oraz rodza-
ju wykorzystywanego transportu. Warto także zaznaczyć, 
że 73% respondentów korzysta z  transportu zbiorowego 
w  sposób systematyczny (codziennie), a   najbardziej po-
pularnym rodzajem transportu wśród badanych jest tram-
waj (41%) oraz multimodalne rozwiązanie (32%). Z kolei 
komunikację autobusową wybiera niecałe 30% badanych. 
Średni czas podróży użytkownika transportu zbiorowego 
wynosi około 30 minut.

Przedmiotem analizy niniejszego opracowania są 
zidentyfiko wane przez użytkowników problemy komuni-
kacji miejskiej w Krakowie oraz sprawdzenie, czy rodzaj 
środka transportu stanowi determinantę wpływającą na 
ocenę istotności tych problemów. W  analizie uwzględ-
niono następujące zmienne zależne: dużą odległość po-
między przystankami, tłok, zbyt niski komfort jazdy, zbyt 
wysokie ceny biletów, zbyt małą częstotliwość przejazdu, 
zbyt długi czas przejazdu oraz niepunktualność. 

Dla oceny problemów komunikacji miejskiej przyjęto 
skalę: bardzo ważny problem, ważny problem, umiarkowa-
nie ważny problem, mało ważny problem, nie ma znaczenia. 
Z kolei dla rodzaju środka transportu, będącego zmienną 
niezależną, wyróżniono: autobus, tramwaj, rozwiązanie 
multimodalne stanowiące połączenie dwóch pierwszych.

W celu zidentyfikowania determinant oceny istotności pro-
blemów komunikacji miejskiej zastosowano analizę wariancji, 
będącą parametryczną metodą statystyczną pozwalającą na 
porównanie kształtowania się wartości zmiennej w grupach 
wydzielonych przez kategorie jednego lub wielu czynników. 
W badaniu przyjęto poziom istotności oraz w analizie każdo-
razowo zdefiniowano zmienne (Hamerska, 2020, s. 81):

Y – ocena istotności problemów komunikacji miejskiej,
X – czynnik (zmienna niezależna – środek transportu).

Rys. 1. Schemat postępowania przy identyfikacji determinant oceny istotności problemów komunikacji miej-
skiej w Krakowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hamerska, 2020, s. 83
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Tabela 1. Zestawienie wyników dla badania poszczególnych determinant oceny istotności problemów komunikacji miejskiej 
w Krakowie

Niepunktualność 
Shapiro-Wilk normality 
test W = 0.77741, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F) 
group 2 8.7799 0.000161 *** 1671 
Signif. codes: 
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 18.518, df = 2, p-value = 9.523e-05

Czas przejazdu
Shapiro-Wilk normality te
data: residuals(aov_czas_przejazdu)
W = 0.82879, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 0.2856 0.7516 1664 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.7, df = 2, p-value = 0.1572

Mała częstotliwość przejazdów 
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.79539, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 0.5173 0.5962 1667 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.9233, df = 2, p-value = 0.08529

Ceny biletów 
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.87105, p-value < 2.2e-16

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.2034, df = 2, p-value = 0.02728

Mały komfort przejazdu
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.88746, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 1.5521 0.2121 1669 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 5.2519, df = 2, p-value = 0.0723

Tłok 
Shapiro-Wilk normality test
data: residuals(aov_tlok)
W = 0.7739, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 1.864 0.1554 1680 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.056, df = 2, p-value = 0.1316

Odległości pomiędzy przystankami
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.90922, p-value < 2.2e-16

Levene’s Test for Homogeneity of Variance (center = median)
 Df F value Pr(>F)
group 2 0.2295 0.7949 1670 

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared = 0.6091, df = 2, p-value = 0.7375

Źródło: opracowanie własne

Dla poszczególnych etapów badań zdefiniowano na-
stępujące hipotezy badawcze:

1) badanie normalności rozkładu zmiennej Y w popu-
lacjach określonych przez kategorie zmiennej X:

• H0 –  rozkład badanej cechy jest rozkładem 
normalnym,

• H1 –  rozkład badanej cechy nie jest rozkładem 
normalnym;

2) badanie jednorodności wariancji zmiennej Y w po-
pulacjach określonych przez kategorie zmiennej X:

• H0 –  wariancja zmiennej zależnej w  popula-
cjach określonych przez kategorie zmiennej jest 
jednakowa,

• H1 –  wariancja zmiennej zależnej w  populacjach 
określonych przez kategorie zmiennej nie jest 
jednakowa;

Badania przeprowadzono według schematu zapre-
zentowanego na rysunku 1. 

Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą programu 
R, natomiast zmienne zależne uwzględnione w analizie 
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Rys. 2. Ocena ważności problemów związanych z wysoką ceną biletów i niepunktualnością komunikacji w Kra-
kowie z uwzględnieniem środka transportu 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Ocena jakości usług świadczonych przez komunikację miejskiej w Krakowie według opinii użytkowników  
Źródło: opracowanie własne 

oraz uzyskane wyniki przedstawiono w  tabeli 1. Nale-
ży zaznaczyć, że ze względu na niepełne obserwacje 
(w  niektórych przypadkach wystąpił brak oceny przez 
respondentów) odpowiedzi takie nie były uwzględniane, 
stąd też w zależności od badanej cechy liczba obserwacji 
jest różna, co zaznaczono w tabeli. 

Wyniki badań

N a podstawie przeprowadzonej analizy wariancji, 
której celem była odpowiedź na pytanie, czy zróż-

nicowanie pod względem wykorzystywanego przez 
podróżnych środka transportu wpływa na ocenę istot-
ności problemów komunikacji miejskiej w  Krakowie, 
wykazano, że w  tylko w przypadku dwóch zmiennych: 

niepunktualności oraz ceny biletów, środek transportu 
stanowił determinantę wpływającą na ocenę istotności 
problemów komunikacyjnych.

Dla 61% użytkowników wysoka cena biletów stano-
wi bardzo ważny i ważny problem. Natomiast tylko 6% 
badanych uznało, że cena biletu nie ma znaczenia, a dla 
kolejnych 10% był to mało ważny problem. W przypad-
ku niepunktualności wartości kształtują się odpowied-
nio 85%, 0,35% oraz 1,7%. W  zależności od środka 
transportu odpowiedzi respondentów oceniające waż-
ność problemów komunikacji prezentuje rysunek 2. 

Należy zwrócić uwagę na to, że problem braku 
punktualności był szczególnie ważny dla osób podró-
żujących tramwajem. Wydaje się, że powodem takiej 
sytuacji może być wybór właśnie tej formy komunikacji 
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Rys. 4. Problemy komunikacji miejskiej w Krakowie według opini użytkowników 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Wpływ nowych rozwiązań na jakość świadczonych usług przez MKP w Krakowie 
Źródło: opracowanie własne
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jako wariantu mniej zawodnego przy uwzględnieniu, że 
szybkość podróży i komfort poruszania się ma szczegól-
ne znaczenie dla podróżnych.

Opóźnienia zdarzają się dość często, szczególnie 
w  godzinach porannych i  popołudnowych. Badania 
wskazują, że w  przypadku taboru tramwajowego punk-
tualne odjazdy stanowią około 40%, natomiast przy 
uwzględnieniu spóźnienia 1  minuty wartość wzrasta 
do 71%. Opóźnienia wynikają głównie z  ograniczonej 
możliwości pojazdów szynowych do wyprzedzania się 
oraz specyfiki sieci trakcyjnej, która nie może być za 
bardzo obciążona na krótkim odcinku, ograniczonej 
pojemności pętli, a  także ich dostępności dla określo-
nego typu taboru (Kisielewski, Ulman, 2016, s.  653). 
Natomiast w przypadku autobusów spóźnienia związane 
są z natężeniem ruchu w godzinach szczytu, zbyt małą 
przepustowością dróg, jak również zwartą strukturą 
centralnej strefy Krakowa, charakterystycznej dla zabyt-
kowych miast Europy, gdzie nie ma miejsca na rozlegle 
arterie kołowe czy większe kompleksy parkingów (Ku-
kulska-Kozieł i  in., 2019, s.  328). Dodatkowo sytuację 
komplikuje większa dostępność samochodów osobo-
wych, wzrost liczby mieszkańców miast, budowa osiedli 
w granicach administracyjnych miasta i poza nim oraz 
zjawisko kongestii (Niekurzak i in., 2018, s. 31). 

Drugim problemem wskazanym przez badanych 
była wysoka cena biletów. Czynnik ten podobnie jak 
brak punktualności był istotniejszy dla podróżujących 
tramwajem. 

Co ciekawe, zaledwie 6% badanych ocenia jakość 
świadczonych usług na bardzo dobrym poziomie (rys. 3). 
Chociaż osoby podróżujące tramwajem tę cechę oceniły 
wyżej niż dwie pozostałe grupy. Jest to o tyle zaskakują-
ce, że dla tych użytkowników niepunktualność i wysoka 
cena stanowiły bardzo duży problem. 

Poza niepunktualnością, która znajduje się na pierw-
szym miejscu wśród ocenianych problemów (rys. 4), 
respondenci w  dalszej kolejności wskazali na zatłocze-
nie w  pojazdach. Pomimo konsekwentnie realizowanej 
polityki transportowej przez władze miasta (polityka 
transportowa ..., 2016; Bieńkowska i in., 2015, s. 5) oraz 
modernizacji i  zakupu nowych pojazdów (Zielińska, 
2018, s. 984), jak widać, czynnik ten wciąż stanowi dużą 
uciążliwość. Badani podkreślali konieczność oczekiwa-
nia na kolejne kursy, umożliwiające korzystanie z usług 
MPK. Bardzo często powodem takich niedogodności 
jest niska częstotliwość przejazdów, mała przepustowość 
wynikająca z  ograniczonych zasobów taboru, wspólne 
zajezdnie auto busowe oddalone od centrum miasta, 
 niewystarczająca  synchronizacja kursów, korki w  go-
dzinach szczytu, przyczyniające się do braku płynnej 
wymiany pasażerów na przystankach z  powodu ich za-
blokowania przez poprzedzający pojazd. Także badania 
przeprowadzane w  roku 2019 wykazały, że najważniej-
szym problemem dla mieszkańców Krakowa pozostają 
utrudnienia w ruchu drogowym i korki (Budziło, Socała, 
2019, s. 11), które odnotowały dwukrotny wzrost wska-
zań w  porównaniu z  badaniami przeprowadzonymi 

w roku 2018. Natomiast usprawnienie komunikacji zna-
lazło się na trzecim miejscu problemów, z jakimi boryka-
ją się mieszkańcy Krakowa.

Warto zauważyć, że dla respondentów uczestniczą-
cych w  naszym badaniu najważniejszymi z  wdrożo-
nych rozwiązań okazały się te, które wpływają na efek-
tywność oraz optymalizację przejazdów komunikacji 
miejskiej. Godne uwagi jest także odnotowanie faktu, 
że władze miasta Krakowa zdecydowały się na wprowa-
dzenie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem oraz 
nadanie priorytetu pojazdom komunikacji miejskiej 
na sygnalizacjach świetlnych (Gryga i  in., 2013, s.  4), 
skoordynowanie siatek przesiadkowych oraz budowę 
inteligentnych skrzyżowań. Na podstawie przepro-
wadzonych badań można także stwierdzić, że badani 
doceniają stosowanie tego typu rozwiązań i  uważają, 
że wpływają one na zwiększenie jakości świadczenia 
usług oraz odgrywają coraz większą rolę w  procesie 
planowania, zarządzania ruchem i  jego użytkowania. 
Również badacze M. Niekurzak, E. Kubińska-Jabcoń 
i  A. Bazior (2018) wskazują na ważność wykorzysty-
wania inteligentnych narzędzi ICT i uważają, że mogą 
one stanowić zintegrowane  podejście do rozwiązywa-
nia problemów transportowych. Ponadto, jak słusznie 
stwierdza M. Niekurzak z  zespołem (2018, s.  32), ich 
zastosowanie koncentruje się na infrastrukturze i  po-
jazdach, za pośrednictwem których inteligentne syste-
my transportowe wpływają na zachowanie się ludzi.

Przeprowadzone badanie wskazuje, że dla ponad 
połowy badanych kryterium wyboru komunikacji 
miejskiej jest także bezpieczeństwo i  wyposażenie ko-
munikacji w monitoring, a pojazdy w fotokomórki oraz 
kontynuowanie akcji „Bezpieczny Powrót”. Potwierdzają 
to także wyniki badań nt. bezpieczeństwa podróży (Zie-
lińska, 2018, s.  984) oraz raport P. Budziły, D. Socały 
(2019, s. 13). Bez wątpienia wprowadzanie nowych tech-
nologii w  komunikacji miejskiej należy traktować jako 
naturalne następstwo wymogów i norm bezpieczeństwa 
(Jarocka, 2020, s. 69), jak i wizji zarządzających (Alaver-
dyan i  in., 2018, s.  34). Powinno ono obejmować m.in. 
autonomiczne przetwarzanie i  przesyłanie informacji 
niezbędnych w  utrzymaniu bezpieczeństwa oraz sprzy-
jających budowaniu systemu transportu zgodnego z za-
łożeniami smart city. 

W  zakresie oceny wprowadzonych inteligentnych 
rozwiązań (rys. 5) największym uznaniem wśród miesz-
kańców cieszą się dwa rozwiązania: aplikacja „jakdojade” 
oraz wprowadzenie tablic informujących o  rzeczywi-
stym czasie przyjazdu tramwaju.

Aplikacja „jakdojade” umożliwia sprawdzenie określo-
nych połączeń, odległości, szacowanego czasu dojścia na 
przystanek, możliwości zakupu biletu, trasy przejazdu, 
aktualizowanych w  czasie rzeczywistym. W  większym 
stopniu do korzystania z usług komunikacji zachęca oso-
by jeżdące tramwajem (28%) aniżeli autobusem (17%). 
System dynamicznej informacji pasażerskiej, jakim 
są  tablice wyświetlające rzeczywisty czas odjazdu oraz 
informacje dotyczące opóźnień i utrudnień, jest drugim 
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rozwiązaniem w  największym stopniu podnoszącym 
jakość podróży. Tego typu narzędzia cechujące się głów-
nie wartością informacyjną mają za zadanie ułatwienie 
podjęcia ostatecznej decyzji pasażerowi co do wyboru 
środka transportu. Z badań wynika, że 30% responden-
tów wskazało także, że zwiększenie liczby takich tablic 
skłoniłoby ich do częstszego korzystania z komunikacji 
miejskiej. Również i to narzędzie częściej zachęca korzy-
stających z komunikacji tramwajowej (26%) i multimo-
dalnego rozwiązania (20%) aniżeli autobusowej (16%).

Działania w  zakresie regulacji natężenia ruchu po-
przez funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej, zwiększo-
nej ilość buspasów oraz uprzywilejowanie pojazdów 
komunikacji miejskiej okazały się mniej ważne dla 
respondentów niż opisane wyżej rozwiązania, choć 
w istotny sposób wpływają na optymalizację przejazdów 
taboru miejskiego oraz zwiększają przepustowość. Co 
ciekawe, niskoemisyjny tabor nie jest ważnym kryte-
rium dla ankietowanych, być może ze względu na niską 
świadomość ekologiczną Polaków. Uwzględniając rodzaj 
transportu, to kryterium to było istotniejsze dla osób ko-
rzystających z komunikacji tramwajowej (27%). Oprócz 
rozwiązań podanych w ankiecie respondenci podzielili 
się własnymi spostrzeżeniami odnośnie do działania 
komunikacji miejskiej. Ankietowani wskazali jako 
czynniki wzrostu jakości m.in.: autobusy przegubowe, 
aplikację „Kraków pod ręką”, biletomaty w  pojazdach 
komunikacji miejskiej, bilety zintegrowane z PKP oraz 
informowanie pasażerów o niedogodnościach na porta-
lach społecznościowych.

Zauważamy wyraźny trend wzrostu zapotrzebowania 
na inteligentne rozwiązania, które rozszerzają możliwo-
ści użytkowników. Pod względem porównania z innymi 
miastami w  zakresie poziomu smart, Kraków nie od-
biega istotnie od średnich wartości miast europejskich, 
a na poziomie krajowym je przewyższa (Giffinger i  in., 
2015; Gorzelany, Lorek, 2018). Infrastruktura ICT w za-
kresie smart mobility w Krakowie jest dobrze rozwinięta. 
Potwierdzają to także nasze badania, w  których 47% 
respondentów jest zadowolonych z jakości wdrożonych 
rozwiązań (poziom bardzo dobry i dobry), 39% jest za-
dowolona w stopniu umiarkowanym, natomiast odsetek 
niezadowolonych to tylko 12%. 

Stosunkowo niewielkie braki związane są  ze „zrów-
noważonym systemem transportowym”, wynikającym ze 
znacznego udziału transportu prywatnego oraz niskiego 
poziomu bezpieczeństwa na krakowskich drogach.

Podsumowanie

W prowadzanie inteligentnych rozwiązań staje się ko-
niecznością dla zarządzających współczes nym mia-

stem oraz, jak słusznie zauważają M. Wach-Kloskowska, 
J. Rześny–Cieplińska (2018, s. 99), jest jedną z najbardziej 
obiecujących koncepcji przyszłości dotyczących rozwoju 
miast i lokalnej gospodarki. Miasto przyszłości składa się 
z  sześciu obszarów (smart economy, smart environment, 
smart people, smart living, smart governance oraz smart 

mobility), a  jego budowa, ze względu na użyteczność 
wdrażanych rozwiązań, powinna być oparta na aktywnym, 
świadomym, niezależnym udziale mieszkańców i wskaza-
ne jest wykorzystanie partycypacyjnego modelu współ-
pracy. Powyższe stało się inspiracją do przeprowadzenia 
badań, których rezultaty pozwalają na stwierdzenie:

• w  przypadku dwóch zmiennych: niepunktualność 
oraz wysoka cena biletów środek transportu stano-
wił determinantę wpływającą na ocenę istotności 
problemów komunikacyjnych,

• rozwiązania wchodzące w  skład smart mobility 
zwiększają jakość podróży użytkowników oraz uła-
twiają, zachęcają i  wpływają na częstotliwość po-
dróżowania oraz poprzez skuteczne wdrażanie tych 
narzędzi mogą przyczyniać się do eliminacji ziden-
tyfikowanych problemów, 

• poziom innowacyjności wdrażanych rozwiązań 
oceniono jako dobry, a  kierunek zmian właściwy 
i pożądany,

• użytkownicy dostrzegają korzyści płynące z  imple-
mentacji inteligentnych rozwiązań i chętnie z nich 
korzystają,

• funkcjonowanie i rozwój miejskiego transportu zbio-
rowego uzależniony jest od szeregu uwarunkowań 
społeczo-gospodarczych, polityki transportowej mia-
sta, jak również narzędzi z obszaru smart city,

• liczna próba badawcza i aktywny udział responden-
tów w badaniu pozwala na stwierdzenie, że podczas 
budowania miasta przyszłości wykorzystującego 
partycypacyjny model wysokie zaangażowanie 
mieszkańców stanowi istotny atut i powinien stano-
wić źródło informacji dla decydentów, 

• główne problemy użytkowników krakowskiego sys-
temu transportu publicznego związane są z brakiem 
punktualności, zbyt niską częstotliwością przejaz-
dów, zatłoczeniem komunikacji, zbyt dużymi odstę-
pami pomiędzy przystankami oraz długim czasem 
przejazdu.

Autorzy uważają, że rosnąca gęstość zaludnienia 
w  miastach wymaga odpowiedniego świadczenia usług, 
realizowania efektywnej polityki transportowej, dopaso-
wania infrastruktury oraz dalszego wdrażania koncepcji 
smart city. Pozwoli to na optymalizację wydajności usług 
miejskich, zrównoważony rozwój oraz eliminację ograni-
czeń, natomiast zastosowanie różnych technologii z  ob-
szaru ICT będzie wymagało zintegrowania z architekturą 
(artefaktami) miasta. Przyczyni się do podniesienia efek-
tywności, optymalizacji w  zakresie zarządzania komuni-
kacją miejską oraz umożliwi budowanie zintegrowanego 
systemu transportowego. 

Wśród ograniczeń zastosowania wyników badań, jakie 
dostrzegają autorzy artykułu, jest m.in. brak dotarcia do 
respondentów, którzy od dłuższego okresu nie korzysta-
ją z  usług komunikacji zbiorowej. Ponadto intersujące 
wydaje się przeprowadzenie szczegółowych badań od-
nośnie do niepunktualności i wysokiej ceny biletów jako 
czynników wpływających na ocenę jakości oferowanych 
usług z uwzględnieniem środka transportu. Wyniki badań 
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mogłyby być pomocne w podejmowaniu przyszłych stra-
tegicznych decyzji systemu transportu publicznego lub 
w kształtowaniu polityki jego promowania. Mamy także 
świadomość, że powyższe rozważania nie wyczerpują 
w pełni badanego problemu i mogą stanowić wskazówkę 
do dalszych badań interesujących zarówno pod względem 
poznawczym, jak i normatywnym. Autorzy mają nadzie-
ję, że uzyskane wyniki będą pomocne w podejmowaniu 
decyzji co do kierunków rozwoju komunikacji miejskiej 
zgodnie z  oczekiwaniami jej użytkowników. Skutkiem 
tego może być obniżenie kongestii w mieście, ułatwienie 
dostępu do informacji o transporcie w rzeczywistym cza-
sie dla wszystkich zainteresowanych czy też zmniejszenie 
nakładów na infrastrukturę drogową. 
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Przypis

1) Artykuł sfinansowany z badań: „Społeczno-gospodarcze kon-
sekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt finan-
sowany w  ramach programu Ministra Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” 
w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19.

2) W  tematyce dotyczącej przewozów większej liczby pasa-
żerów na niewielkie odległości (obszar miasta lub gminy) 
można spotkać się ze zróżnicowaną, często mylącą i niejasną 
terminologią. Działalność taka w różnego rodzaju opracowa-
niach bywa nazywana wymiennie transportem zbiorowym, 
publicznym, miejskim, wewnątrzaglomeracyjnym, lokalnym, 
pasażerskim itd. lub po  prostu przewozami pasażerskimi 
(Churski, 2010; Ejdys, 2014).
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Identification of Problems in the Field 
of Urban Public Transport Management 
in the Smart City Concept. 
Users’ Perspective

Summary

The aim of this article is to identify the problems of users 
of the Cracow public transport system and to evaluate the 
implemented solutions from the perspective of the quality 
of services provided in the light of the smart city concept. 

The article presents the results of a  survey conducted in 
2019 on a group of 1.716 users of MPK in Cracow, different 
in terms of characteristics, frequency of travelling and type 
of transport used. The research allowed to identify main 
problems faced by the customers and indicate intelligent 
solutions that increase the quality of public transport ser-
vices. These implications may be a determinant of further 
decisions as to the directions of development, in line with 
the expectations of its users. They may result in increased 
frequency of passenger journeys, modernization of trans-
port infrastructure, reduction of traffic jams, unblocking 
parking spaces, or improvement of air quality. The anal-
ysed results are both a confirmation of the effectiveness of 
the offered solutions and an important signal for managers 
that by introducing innovative solutions they can shape 
changes in users’ communication behaviour.
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