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TARYFA JAKO OBSZAR
I NARZÊDZIE INNOWACYJNOŒCI
Streszczenie: Czynniki sukcesu wspó³czesnych gospodarek oraz przedsiêbiorstw to
kultura przedsiêbiorczoœci, procesy innowacyjne, a w konsekwencji przedsiêbiorcy i
mened¿erowie, którzy s¹ w stanie zauwa¿yæ okazje rynkowe i skomercjalizowaæ
wiedzê stanowi¹c¹ istotny zasób wspó³czesnych procesów gospodarczych. Taryfy,
które s¹ narzêdziem generowania przychodów ze sprzeda¿y us³ug w transporcie
pasa¿erskim, tak¿e siê zmieniaj¹ w wyniku techniki, technologii, organizacji, a wiêc
w wyniku rozwoju wiedzy i innowacji.

Wprowadzenie
Obecnie kierunki zmian ekonomicznych i zarz¹dczych bardzo mocno nawi¹zuj¹ do myœli Josepha A. Schumpetera rozwijanej w badaniach przez wielu ekonomistów. Czynniki sukcesu nowoczesnych gospodarek oraz przedsiêbiorstw to
kultura przedsiêbiorczoœci, procesy innowacyjne, a w konsekwencji przedsiêbiorcy
i mened¿erowie1, którzy komercjalizuj¹ wiedzê stanowi¹c¹ istotny zasób wspó³czesnych procesów gospodarczych. To przedsiêbiorcy i mened¿erowie s¹ w stanie zauwa¿yæ okazje rynkowe i skomercjalizowaæ wiedz¹ o nich. Wspó³czeœni
przedsiêbiorcy i mened¿erowie z innowacji stworzyli narzêdzie kszta³towania
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, a w konsekwencji – konkurencyjnoœæ sektorów, miast/metropolii, regionów czy te¿ gospodarki pañstwa czy grupy pañstw.
Taryfy, które s¹ narzêdziem generowania przychodów ze sprzeda¿y towarów
i us³ug, tak¿e siê zmieniaj¹ w wyniku techniki, technologii, organizacji, przede
wszystkim

* Uniwersytet Szczeciñski.
** Urz¹d Komunikacji Elektronicznej.
1 W literaturze przedmiotu rozró¿nia siê kompetencje przedsiêbiorcy, w tym przedsiêbiorcy innowatora, oraz kompetencje mened¿era. Zob. szerzej: P. Niedzielski, Kreatywnoœæ i procesy innowacyjne na rynku us³ug transportowych. Ujêcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia³
w Szczecinie, Szczecin 2013.
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wszystkim w wyniku rozwoju wiedzy i innowacji. Mo¿emy to zaobserwowaæ
w wielu sektorach gospodarki2, w tym tak¿e w transporcie.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie, wykorzystuj¹c studium
przypadku wspó³czesnego zastosowania w polskich realiach gospodarczych,
koncepcji kalkulacji i naliczania ceny za us³ugê przewozow¹ z wykorzystaniem
algorytmicznych taryf dynamicznych (ATD), których idea opiera siê na koncepcji Revenue (Yield) management (YM) (zarz¹dzanie przychodami, zarz¹dzanie
zyskiem). Koncepcjê ATD opart¹ na YM mo¿na zdefiniowaæ jako dzia³anie
zwi¹zane ze sterowaniem cenami biletów i zdolnoœciami w zakresie œwiadczenia
us³ug przewozowych (liczba miejsc wolnych/do sprzeda¿y) w celu zwiêkszenia
przychodów przewoŸnika. Jest to nastêpstwem nie tylko rozwoju organizacyjnego, ale tak¿e rozwoju technologii, w szczególnoœci technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, które umo¿liwiaj¹ wykorzystanie w praktyce nowych rozwi¹zañ np. w zakresie komunikacji z klientem/pasa¿erem i dystrybucji biletów.

1. Innowacje i procesy innowacyjne w transporcie
Transport, w tym transport pasa¿erski, jest dzia³alnoœci¹ us³ugow¹, która
charakteryzuje siê pewn¹ specyfik¹. Innowacje us³ugowe s¹ zwykle postrzegane jako ma³o postêpowe i uzale¿nione od wykorzystania istniej¹cych technologii ulepszaj¹cych sposób œwiadczenia us³ug i/lub zwiêkszaj¹cych ich produktywnoœæ. Us³ugi transportowe tak¿e s¹ w ten sposób postrzegane. „Innowacje
wa¿ne dla sektora transportu i logistyki powstaj¹ w du¿ej mierze nie w obrêbie
niego samego, lecz w sektorach zaopatruj¹cych go w czynniki produkcji (g³ównie w przemyœle). Wdro¿enie innowacji zale¿y jednak od zdolnoœci absorpcji
szeroko pojêtej sfery transportu i logistyki, kieruj¹cej siê zarówno bie¿¹cymi, jak
i d³ugofalowymi racjami oraz ró¿norodnymi motywacjami podejmowania decyzji”3. Rozwój technologiczny sprawia, ¿e rozwijaj¹ siê innowacje w obszarze
us³ug. St¹d istotne jest rozró¿nienie pomiêdzy us³ugami opartymi na technologiach (technology-based services) oraz us³ugami istniej¹cymi dziêki technologii
(technology enabled services). Us³ugi transportowe s¹ przyk³adem tych pierwszych.
Zmienia³y siê one na przestrzeni wieków, jednak od zawsze by³y zwi¹zane z zaspokajaniem potrzeb transportowych. Przyk³adem drugich s¹ us³ugi bankowe
2

3

Przyk³adem s¹ taryfy dynamiczne w energetyce tzw. smart metering, czyli inteligentne systemy pomiarowe zwane równie¿ licznikami XXI w. Systemy te w rzeczywistoœci obejmuj¹ elektroniczne
liczniki energii elektrycznej, ca³¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz centralny system
zarz¹dzaj¹cy wraz z baz¹ danych. S¹ to nowoczesne rozwi¹zania, które maj¹ zwiêkszyæ efektywnoœæ zarz¹dzania energi¹ elektryczn¹, wiêcej zob.: http://smartpl.org/pl/smart-metering [dostêp
24.03.2017].
J. Burnewicz, Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczeciñskiego nr 603, Ekonomiczne Problemy Us³ug” 2010, nr 59, s. 51.
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(bankowoœæ elektroniczna) i niektóre us³ugi rz¹dowe. Bazuj¹ one na zaawansowanych technologiach i to dziêki nim istniej¹. Dodatkowo zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
cechy specyficzne us³ug transportowych, takie jak niematerialnoœæ oraz nierozerwalnoœæ procesu produkcji i konsumpcji mog¹ sprawiaæ, ¿e innowacje us³ugowe bêd¹ bardziej zorientowane na ci¹g³oœæ i przyrostowoœæ4 ni¿ dzia³ania, które
s¹ wdra¿ane w sektorze produkcyjnym, a jednoczeœnie bardzo spektakularne.
To z kolei powoduje, ¿e innowacje w us³ugach s¹ rzadziej zauwa¿ane ni¿ w sektorze produkcyjnym i w konsekwencji trudniejsze do zmierzenia i oceny. Tak
wiêc us³ugi transportowe, w tym transportu pasa¿erskiego, oparte s¹ na technologiach, a rozwój techniki i technologii jest impulsem do wykorzystania tych
zdobyczy i dokonañ w szeroko definiowanym transporcie. Tak wiêc nie zawsze
zmiany wprowadzane w obszarze transportu s¹ traktowane/postrzegane jako
innowacje. Niejednokrotnie klienci, ale tak¿e badacze, oczekuj¹ zmian radykalnych, takich jak: szybka kolej, autonomiczne pojazdy czy te¿ nowe Ÿród³a zasilania pojazdów np. w postaci silników wodorowych. Istnieje wiele kryteriów
podzia³u innowacji i procesów innowacyjnych oraz podejœcia do innowacji
w sektorze us³ug. Opieraj¹c siê na teorii J.A. Schumpetera, Bengt-Cke Lundvall5
wyró¿ni³ cztery podstawowe obszary, w których mog¹ zachodziæ procesy innowacyjne:
– rozwijanie nowych produktów,
– wprowadzanie nowych technologii,
– wprowadzanie i rozwijanie nowych form organizacyjnych,
– odkrywanie lub kreowanie nowych rynków.
Opieraj¹c siê na tym podziale, mo¿na wyró¿niæ cztery typy innowacji6:
– produktowe (product innovation),
– procesowe (process innovation),
– organizacyjne (organisational innovation),
– marketingowe (marketing innovation).
Jednym z przyk³adów innowacji w procesie œwiadczenia us³ug przewozowych jest coraz powszechniejsze wykorzystywanie taryf jako narzêdzia innowacyjnoœci. Jest to nastêpstwem nie tylko rozwoju organizacyjnego, ale tak¿e
rozwoju technologii, szczególnie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, które umo¿liwiaj¹ wykorzystanie w praktyce nowych rozwi¹zañ np.
4

5

6

Szerzej na temat rodzajów innowacji zob. w: P. Niedzielski, Kreatywnoœæ i procesy innowacyjne na
rynku us³ug transportowych…, s. 26–42.
Wed³ug niego „innowacja jest to sta³y proces szukania i odkrywania, maj¹cy swój skutek w nowych produktach, nowych metodach (ang. techniques), nowych formach organizacji oraz nowych
rynkach”, cyt. za: B.-C. Lundvall, National system of innovation. Towards the theory of innovation and
interactive learning, Frances Pinter, London 1992, s. 14.
Taki podzia³ innowacji zosta³ zaprezentowany tak¿e w najnowszym podrêczniku z serii Frascati:
Oslo manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. The measurement of scientific and
technological activities, 3H@ ed., OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (edycja polska – Warszawa 2008).
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w zakresie dystrybucji biletów. Technologie informatyczno-telekomunikacyjne
le¿¹ u podstaw realizacji procesu zakupu oraz weryfikacji (potocznie zwanej
kontrol¹). To platforma technologiczna, bêd¹ca podstaw¹ systemów taryfowych,
i wykorzystanie sieci inteligentnych, umo¿liwia coraz bardziej wyrafinowane
tworzenie regu³ taryfowych. W celu zapewnienia tych mechanizmów niezbêdna jest nieprzerwana i bezpieczna komunikacja pomiêdzy systemami taryfowymi (j¹drem systemu) a biletomatami, systemami elektronicznych biletów (aplikacje, strony www) oraz narzêdziami weryfikacji.

2. Wybrane aspekty nowoczesnych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych w obs³udze systemów sprzeda¿owo-dystrybucyjnych w transporcie pasa¿erskim
Podstaw¹ wszystkich systemów biletowych jest infrastruktura telekomunikacyjna z infrastruktur¹ kablow¹ oraz z infrastruktur¹ radiow¹ (Global System for
Mobile Communications, GSM; Universal Mobile Telecommunications System,
UMTS; Long Terms Evolution, LTE; LTE+, LTE Advanced itp.). Infrastruktura
kablowa jest wykorzystywana w miejscach, gdzie czêœci dystrybucji biletów,
stanowi¹ce element sytemu biletowego, s¹ stacjonarne, np. biletomaty na przystankach, oraz tam, gdzie istnieje infrastruktura kablowa. Systemy bezprzewodowe stosowane s¹ w urz¹dzeniach mobilnych, tj. biletomatach zamontowanych
w pojazdach oraz na przystankach, gdzie brak infrastruktury kablowej lub jej
budowa jest nieuzasadniona kosztowo. Podobny problem wystêpuje w systemach weryfikacji biletów (mobilne, rêczne). Wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej jest uzale¿nione od sposobu zaprojektowania systemu sprzeda¿y
biletów, ich rozliczeñ i weryfikacji, a tak¿e przyjêtego systemu taryfowego.
Jednym z przyk³adów mo¿e byæ rozwi¹zanie przyjête w transporcie miejskim tzw. system kartonikowy, gdzie w zale¿noœci od rodzaju biletu (taryfy),
bilet czasowy czy inny rodzaj biletu jednorazowego, w systemie biletowym kupuj¹cy dokonuje wyboru, a nastêpnie wnosi op³atê w postaci gotówki, dokonuje p³atnoœci za pomoc¹ karty p³atniczej/kredytowej lub za pomoc¹ p³atnoœci mobilnych typu BLIK. Nastêpnie bilet jest drukowany w biletomacie i wymaga
„skasowania” w kasowniku, gdzie nastêpuje oznaczenie biletu, zawieraj¹ce godzinê i liniê/trasê, na której bilet zosta³ aktywowany. Kolejnym przyk³adem
mo¿e byæ rozwi¹zanie przyjête np. w systemie PKP IC opartym na wykorzystaniu kodu QR7. Bilet kodowany w QR jest zapisywany za pomoc¹ klucza publicznego, który zmieniany jest np. co 24 h. Klucz ten posiadaj¹ aplikacje, w których
7

QR Code (quick response) jest alfanumerycznym, dwuwymiarowym, matrycowym kwadratowym kodem graficznym, który zosta³ opracowany w 1994 r. przez japoñskie przedsiêbiorstwo
Denso Wave.
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mo¿na zakupiæ bilet, a informacje o zakupionych biletach „³adowane” s¹ do terminali kontroluj¹cych – zak³ada siê, ¿e raz na 24 h terminal ma kontakt z sieci¹
np. komórkow¹, by pobraæ z serwera klucz publiczny obowi¹zuj¹cy na nastêpne 24 h. Posiadaj¹c klucz publiczny, urz¹dzenie kontrolne (s³u¿¹ce do kontroli
biletów) potrafi odczytaæ bilet zakodowany w QR bez dostêpu on-line do j¹dra
systemu (bazy systemu taryfowego) i zweryfikowaæ wa¿noœæ biletu. Mo¿liwoœæ
drukowania biletu przez klienta wymusza wprowadzenie zabezpieczeñ systemu przed nadu¿yciami np. kilkukrotnym (ta sama osoba lub kilka ró¿nych
osób) u¿yciem tego samego biletu zapisanego w QR kodzie. Zabezpieczenie to
uzyskano przez stworzenie bia³ych i czarnych list lub tylko czarnych list biletów.
Wygenerowane przez system bilety zapisuje siê do bia³ej listy – s¹ to bilety
aktywne w systemie. Bilet, który nie jest na liœcie bia³ej nie jest wa¿nym biletem.
Po „skasowaniu” biletu terminal „kasuj¹cy” przesy³a do bazy (j¹dra systemu)
listê „skasowanych” biletów i s¹ one zapisywane do listy czarnej. Nastêpnie czarna lista jest aktualizowana i wysy³ana do wszystkich terminali, by ka¿dy mia³
aktualn¹ listê. Oczywiœcie nale¿y rozs¹dnie ustaliæ czas aktualizacji listy. Musi to
byæ kompromis pomiêdzy nadmiernym przesy³aniem danych miêdzy terminalami a zarz¹dzaniem ryzykiem nadu¿yæ (tzw. fraudy) wynikaj¹cym z wielokrotnego wykorzystania tego samego biletu pomiêdzy aktualizacjami czarnej listy
na terminalach „kasuj¹cych i sprawdzaj¹cych”.
Model oparty wy³¹cznie na czarnej liœcie nie chroni przed wprowadzeniem
do systemu nielegalnych biletów – fa³szywych. Wszystkie bilety, które nie s¹ na
czarnej liœcie, traktuje jako wa¿ne i autentyczne. Model oparty na dwóch listach
(bia³ej i czarnej) posiada dodatkowe zabezpieczenie przed fa³szowaniem biletów,
ale jest to kosztem wiêkszej iloœci przetwarzanych danych oraz przesy³anych informacji w systemie pomiêdzy jego elementami (terminalami i j¹drem systemu).
Inaczej ten proces przebiega przy zastosowaniu biletów zakupionych za pomoc¹ aplikacji mobilnych, gdzie na bilecie (czêsto kod QR) zapisane s¹ elementy
niezbêdne do odbycia podró¿y. Podczas weryfikacji wa¿noœci biletu nastêpuje
skanowanie kodu QR, a urz¹dzenie odczytuj¹ce ³¹czy siê z systemem bazodanowym, gdzie odczytuje dane o trasie/linii i czasie, na który bilet by³ aktywowany. W przypadku biletów „kartonikowych” odczyt nastêpuje na podstawie zakodowanej linii i pojazdu (w starych rozwi¹zaniach za pomoc¹ kombinacji
otworów na bilecie, a w nowszych rozwi¹zaniach za pomoc¹ danych na pasku
magnetycznym).
Karty zbli¿eniowe wykorzystywane s¹ najczêœciej jako noœnik informacji, na
którym kodowane s¹ bilety, np. okresowe, ale tak¿e jako noœnik punktów pobieranych za przejazd na konkretnej trasie, linii lub strefie. W takich przypadkach
systemy biletowe umo¿liwiaj¹ tworzenie elastycznych taryf, ale wymagaj¹ bardziej skompilowanych systemów biletowych.
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W wiêkszoœci wczesnych rozwi¹zañ biletowych stosowano jedn¹ op³atê
w danej strefie za przejazd na okeœlonej linii (oczywiœcie z systemem ulg, nie tylko
ustawowych). W takich rozwi¹zaniach istotny by³ dobór op³aty za przejazd bez
wzglêdu na przebyt¹ odleg³oœæ, a aktywacja biletu nastêpowa³a przez oznaczenie dziurowe danej linii i danego kursu, w póŸniejszych systemach przez nadruk godziny i numer kursu. Kolejne rozwi¹zania umo¿liwi³y uzale¿nienie
op³aty od przebytej trasy, podró¿uj¹cy musia³ jednak znaæ szacunkowy czas
przejazdu pomiêdzy poszczególnymi przystankami. Z punktu widzenia aktywacji biletu wa¿ne by³o oznaczenie czasu rozpoczêcia podró¿y. W rozwi¹zaniach z zakodowanymi na bilecie punktami lub walut¹ (karty typu przedp³aconego prepaid) dane dotycz¹ce czasu rozpoczêcia podró¿y nie s¹ tak istotne,
gdy¿ op³ata zwi¹zana jest z przebyt¹ tras¹. Niezbêdne s¹ rozwi¹zania
wejœcia/wyjœcia zmuszaj¹ce podró¿uj¹cego do zarejestrowania i wyrejestrowania z systemu podczas rozpoczynania podró¿y i po jej zakoñczeniu, wraz z pobraniem op³aty/punktów. Takie rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ ³atw¹ zmianê taryf, ale
wymagaj¹ dobrego zaplanowania, gdy mo¿liwa jest podró¿ kilkoma ró¿nymi
œrodkami transportu. Aby zmobilizowaæ podró¿nych do wyrejestrowania z sytemu podczas opuszczania œrodka transportu, stosuje siê rozwi¹zania, dziêki
którym automatycznie pobierana jest najwy¿sza op³ata na danej trasie/strefie
(np. Oyster Card systemu komunikacji w Londynie).
Rozwi¹zanie z modu³em wyrejestrowania przypisanym do konkretnego
przystanku (np. metro) jest w realizacji du¿o prostsze od systemów, gdzie
modu³ wyrejestrowania (znacznik koñca odbytej podró¿y, czêsto powi¹zany
z pobraniem op³aty/punktów) zainstalowany jest na pojeŸdzie bêd¹cym w ruchu i zmieniaj¹cym swoje po³o¿enie w czasie (np. autobus). Rozwi¹zaæ nale¿y
wówczas powi¹zanie op³aty z czasem przejazdu lub odleg³oœci¹. Niezbêdna jest
znajomoœæ bie¿¹cej lokalizacji pojazdu i raportowanie do urz¹dzenia wejœcia/
wyjœcia (check in/check out) o aktualnej pozycji na trasie. W takim przypadku
systemy oparte s¹ na rozwi¹zaniach lokalizacyjnych typu GPS (Global Positioning System). Wad¹ takiego rozwi¹zania mog¹ byæ trudnoœci z pozyskaniem danych lokalizacyjnych w zale¿noœci od pogody lub przys³oniêcia przez budynki
lub budowle typu mosty i tunele. Wymagane jest wtedy, by system estymowa³
po³o¿enie pojazdu lub konieczne jest doposa¿enie przystanków w system
wymieniaj¹cy informacjê z pojazdem o jego aktualnym p³o¿eniu. W takim rozwi¹zaniu konieczna jest sta³a wymiana informacji pomiêdzy systemem g³ównym a urz¹dzeniami wejœcie/wyjœcie w celu zapewnienia prawid³owego rozliczenia za podró¿ na danej trasie. W przypadku braku ³¹cznoœci GPS lub zasiêgu
GSM system musi potrafiæ okreœliæ teoretyczn¹ pozycjê pojazdu. Umo¿liwia to
kilka metod, jedn¹ z nich jest zapisany w systemie pok³adowym szacunkowy
czas przejazdu pomiêdzy okreœlonymi przystankami. Gdy system ponownie
znajdzie siê w zasiêgu GPS lub GSM, zaktualizuje swoj¹ pozycjê.
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Inn¹ metod¹ jest podró¿ oparta na bilecie elektronicznym bez kasownika.
Takie rozwi¹zanie wymaga ustalenia, w jaki sposób bêdzie realizowana podró¿.
Pomóc w tym mo¿e numer boczny pojazdu. Aplikacja pobiera numer boczny
pojazdu np. przez kod QR (naklejka) umieszony w pojeŸdzie lub te¿ numer
boczny zaprogramowany jest na Beacon (urz¹dzenie w pojeŸdzie nadaj¹ce za
pomoc¹ bluetooth). Mo¿liwe jest te¿ tradycyjne rêczne wpisywanie numeru linii
(stosowane w systemie SkyCash wykorzystywanym w Warszawie) lub za pomoc¹
NFC (tag umieszczony w naklejce).

3. Funkcje i rodzaje taryf w przedsiêbiorstwie transportowym
Us³uga przewozowa posiada okreœlon¹ wartoœæ. Koncepcja wartoœci w naukach ekonomicznych jest szeroko opisana i istnieje wiele podejœæ do okreœlenia
wartoœci, w tym wartoœci us³ugi przewozowej. Z kolei ceny w transporcie
spe³niaj¹ ró¿ne funkcje. Do zasadniczych zaliczyæ mo¿na funkcjê dochodow¹,
kalkulacyjn¹, bodŸcow¹ czy te¿ równowagi rynkowej. Podkreœliæ nale¿y,
¿e ceny spe³niaj¹ jednoczeœnie kilka wskazanych funkcji. Warto zauwa¿yæ, ¿e
kszta³towanie cen w gospodarce przez „Odchylenie cen bie¿¹cych od wartoœci
i spo³ecznych kosztów produkcji lub ceny produkcji stanowi mechanizm reguluj¹cy rozwój produkcji i zapewniaj¹cy równowagê gospodarczo-rynkow¹”8.
Cena za produkt lub us³ugê mo¿e byæ ustalana wed³ug ró¿nych sposobów
uwzglêdniaj¹cych szeroki wachlarz determinant. Taryfowa metoda ustalania
cen wystêpuje przy masowych i powtarzalnych aktach kupna i sprzeda¿y9.
Us³ugi przewozowe maj¹ charakter masowy, gdy¿ po stronie popytu wystêpuje
du¿a liczba klientów (pasa¿erów), a po stronie poda¿y wystêpuje du¿a liczba
œrodków transportu i przewoŸnicy. Ceny taryfowe upraszczaj¹ wiêc zawieranie
transakcji pomiêdzy us³ugodawc¹ (przewoŸnikiem) a us³ugobiorc¹ (pasa¿erem).
Jednym z narzêdzi kszta³towania cen za us³ugi transportowe jest taryfa.
„Etymologicznie s³owo »taryfa« wywodzi siê z jêzyka arabskiego, w którym wyraz »tarif« oznacza og³oszenie lub obwieszczenie. Z pojêciem taryfy uto¿samia
siê powszechnie systematycznie zestawione wykazy cen za towary i us³ugi.
Pomimo sztywnej definicji taryfy jako cennika za us³ugi ³¹cznie z warunkami
stosowania tych cen, podane w odpowiedniej formie do wiadomoœci publicznej”10. Narzêdzie w postaci taryfy stosuje siê czêsto do kalkulacji cen za us³ugi
telekomunikacyjne, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu oraz wielu
innych us³ug, w tym przewozowych. Systemy te maj¹ czêsto wewnêtrzny charakter ze wzglêdu na brak koniecznoœci zatwierdzania ich przez w³aœciwy organ
8
9
10

W. Grzywacz, Taryfy transportowe, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1985, s. 31.
Ibidem, s. 81.
Ibidem, s. 99.
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pañstwa. Koniecznoœæ zatwierdzania taryf to jedno z narzêdzi polityki
spo³eczno-gospodarczej pañstwa. Pojêcie taryfy transportowej ma w praktyce
ró¿ny zakres znaczeniowy/interpretacyjny, od bardzo w¹skiego do bardzo szerokiego. W ujêciu bardzo w¹skim taryfê transportow¹ uto¿samia siê z tabel¹
op³at za us³ugi transportowe11. W szerszym znaczeniu „[…] przez taryfê transportow¹ rozumie siê podany w formie urzêdowej do publicznej wiadomoœci
wykaz stawek op³at (cen jednostkowych) za wykonanie okreœlonych us³ug
transportowych (przewozowych i spedycyjnych) oraz zbiór przepisów okreœlaj¹cych warunki stosowania tych stawek i sposób obliczania wed³ug nich op³at
za poszczególne us³ugi transportowe”12. W najszerszym znaczeniu przez taryfê
transportow¹ rozumie siê nie tylko tabelê op³at wraz z zasadami naliczania
op³at, ale tak¿e zbiór przepisów i regulaminów reguluj¹cych warunki wykonania okreœlonych us³ug transportowych (przewozowych i spedycyjnych). Du¿y
wp³yw na zakres obowi¹zuj¹cych obecnie taryf mia³o i ma uregulowanie stosunków cywilno-prawnych oraz stosunków obrotu gospodarczego w zakresie
wykonywania us³ug przewozowych czy szerzej us³ug transportowych, logistycznych, w tym równie¿ us³ug ubezpieczeniowych. Pojêcie taryfy bardzo czêsto
rozumiane jest w bardzo w¹skim i potocznym ujêciu13 i uto¿samiane z samym
cennikiem us³ug. W literaturze mo¿na wyró¿niæ trzy rodzaje metod kalkulacji
cen za us³ugi14:
– metoda kosztowa (zorientowana na us³ugodawcê),
– metoda popytowa (zorientowana na konsumentów),
– metoda naœladownictwa (zorientowana na konkurentów).
Wskazane podejœcia mo¿na w pewnym zakresie wyró¿niæ w systemach budowania taryf, które zosta³y ukszta³towane w polskim piœmiennictwie. Taryfy
mog¹ byæ ró¿nie budowane w zale¿noœci od potrzeb i specyfiki danego rodzaju
dzia³alnoœci transportowej, co w sposób syntetyczny zaprezentowano w tabeli 1.
System taryfowy to ca³okszta³t norm i regu³, wed³ug których ustala siê stawki taryfowe, ich wysokoœæ oraz wzajemne relacje stawek na poszczególne rodzaje us³ug. Wyró¿niamy dwa podstawowe systemy taryfowe:
– system taryfowy naturalny, którego istot¹ jest ustalanie wysokoœci stawek na
podstawie kosztów w³asnych przewoŸnika powiêkszonych o planowany
zysk. Do wyznaczenia ceny mog¹ byæ u¿ywane zarówno koszty krañcowe
us³ugi, jak i przeciêtne koszty ca³kowite;

11
12
13

14

Ibidem.
Ibidem.
A. KoŸlak Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007, s. 329.
J. Jackiewicz, P. Czech, J. Barcik, System taryfowo-biletowy stosowany w komunikacji miejskiej, cz. 1,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Œl¹skiej. Transport” 2010, nr 67, s. 68, za: N. Hanna, M.R. Dodge,
Kszta³towanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997.
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– system taryfowy wartoœciowy, uwzglêdniaj¹cy przede wszystkim wartoœæ
przewo¿onych ³adunków. Opiera siê on na przes³ance, ¿e ka¿dy ³adunek ma
maksymaln¹ zdolnoœæ p³atnicz¹ zale¿n¹ od jego wartoœci. £adunki bardziej
wartoœciowe mog¹ byæ obci¹¿ane wy¿szymi kosztami transportu ni¿ ³adunki
o ma³ej wartoœci.
Tabela 1. Podzia³ taryf
Ze wzglêdu
– taryfa przedmiotowa – eksponuj¹ca przedmiot przewozu. Uwzglêdnia tylko
na podstawowy
czynniki ró¿niczki poziomej (masê, przestrzennoœæ), a pomija odleg³oœæ przeczynnik
wozu. Taryfa skonstruowana w ten sposób wp³ywa hamuj¹co na wielkoœæ
kalkulacji cen
przewo¿onej masy ³adunkowej, ale mo¿e sk³aniaæ do zwiêkszenia odleg³oœci
przewozów
– taryfa odleg³oœciowa – uwzglêdniaj¹ca tylko odleg³oœæ przewozu. Wp³ywa
hamuj¹co na wzrost odleg³oœci przewozu, a pobudzaj¹co na wzrost przewo¿onej masy. Taryfa taka pobudza maksymalne wykorzystanie ³adownoœci,
bo wtedy koszt przewozu rozk³ada siê na wiêksz¹ liczbê przewo¿onych
jednostek ³adunku
– taryfa czasowa – uwzglêdniaj¹ca jedynie czas przewozu lub wynajmu
œrodka transportu
Ze wzglêdu
na elastycznoœæ
stosowania
stawek

– bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce sztywne, w których stawki ustalane s¹ kwotowo
i nie mog¹ ulegaæ ¿adnym odchyleniom
– wide³kowa, dopuszczaj¹ca dodatnie i ujemne odchylenia od ceny bazowej
wyra¿one w procentach. Odchylenia te zale¿¹ od przewoŸnika, od si³y jego
negocjacji z u¿ytkowaniem i od konkretnej sytuacji na rynku
– minimalne, zawieraj¹ce poziom cen, poni¿ej którego nie wolno przewoŸnikowi schodziæ
– maksymalne, zawieraj¹ce poziom cen, których przewoŸnikowi nie wolno
przekroczyæ

Ze wzglêdu
na zakres
stosowania

– taryfy bran¿owe – obowi¹zuj¹ce tylko okreœlone ga³êzi gospodarki np.
w przewozach obs³uguj¹cych budownictwo, handel; koszty przewozów budowlanych s¹ wysokie, poniewa¿ czêsto wykonywane s¹ w ciê¿kich warunkach drogowych (nawierzchnia nieutwardzona, w zwi¹zku z czym jest szybsze zu¿ycie taboru oraz wiêksze zu¿ycie paliwa) oraz przy ma³ym wykorzystaniu mo¿liwoœci przewozowych. Z kolei w przewozach dystrybucyjnych
towarów wystêpuje du¿e rozdrobnienie miejsc roz³adunkowych przy stosunkowo niskim wykorzystaniu czasu pracy i ³adownoœci
– taryfy ujednolicone – maj¹ce zastosowanie do wszystkich innych rodzajów
przewozów, które nie charakteryzuj¹ siê specyficznymi warunkami pracy
– taryfy specjalne – wprowadzaj¹ce ulgi przedmiotowe i podmiotowe; obowi¹zuj¹ na czas nieokreœlony i jakakolwiek zmiana przepisów, wysokoœci
stawek musi mieæ charakter urzêdowy
– taryfy wyj¹tkowe – s¹ wprowadzane tylko w wyj¹tkowej sytuacji, np.
klêski ¿ywio³owej, lub mog¹ byæ zwi¹zane z okreœlon¹ akcj¹ o charakterze
spo³eczno-gospodarczym, obowi¹zuj¹ w okresie z góry ustalonym po czym
ich wa¿noœæ automatycznie wygasa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu,
Wydawnictwa Komuniakcji i £¹cznoœci, Warszawa 1989, s. 283; A. KoŸlak, Ekonomika transportu. Teoria
i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007, s. 332.
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W praktyce czêsto spotyka siê taryfy bêd¹ce po³¹czeniem tych dwóch systemów, wobec czego mo¿na mówiæ o systemie mieszanym. W obu tych systemach
doln¹ granicê stawek przewozowych stanowi¹ koszty bezpoœrednie przewozu.
Ró¿ni¹ siê one natomiast sposobem rozliczania kosztów poœrednich. W systemie
taryfowym naturalnym koszty poœrednie s¹ rozliczane w postaci narzutu proporcjonalnego do kosztów bezpoœrednich poszczególnych rodzajów us³ug.
W systemie wartoœciowym narzut kosztów poœrednich jest proporcjonalny do
wartoœci ³adunku. W rezultacie ³adunki ma³o wartoœciowe, o niskiej przewozowej zdolnoœci p³atniczej maj¹ znikomy narzut kosztów poœrednich, a wraz ze
wzrostem wartoœci ³adunku narzut ten wzrasta.
Ró¿nicowanie stawek taryfowych jest nazywane równie¿ dyferencjacj¹.
Stawki ustalone w taryfie mog¹ byæ:
– proporcjonalne, gdy za ka¿d¹ jednostkê produkcji transportowej stawka jednostkowa jest taka sama, niezale¿nie od wielkoœci produkcji wyra¿onej w tonolub pasa¿erokilometrach; oznacza to, i¿ niezale¿nie od odleg³oœci przewozu
lub masy przewozu stawka jednostkowa bêdzie taka sama,
– degresywne, op³ata za ka¿d¹ jednostkê produkcji zmniejsza siê wraz ze
wzrostem produkcji; wynika to ze zmniejszania siê kosztów jednostkowych
wraz ze wzrostem wielkoœci produkcji,
– progresywne, op³ata za ka¿d¹ nastêpn¹ jednostkê produkcji roœnie wraz ze
wzrostem tej produkcji.
Ró¿niczka w taryfach transportowych to narzêdzie do ró¿nicowania stawek
taryfowych.

rodzaje ró¿niczek
w taryfach transportowych

pionowa
uwzglêdniaj¹ca odlegloœæ
i trasê przewozu

pozioma
uwzglêdniaj¹ca wszystkie
pozosta³e czynniki

Rysunek 1. Rodzaje ró¿niczek w taryfach transportowych
ród³o: Opracowanie w³asne.

W ró¿nicowaniu taryf szczególne znaczenie ma ró¿niczka pionowa ze
wzglêdu na przestrzenny charakter produkcji transportowej. Wysokoœæ op³aty
ca³kowitej za przewóz zale¿y nie tylko od przyjêtej stawki jednostkowej, ale tak¿e
od uk³adu tabeli. Odleg³oœæ przewozu mo¿e byæ uwzglêdniana w mniej lub bardziej dok³adny sposób. Z tego wzglêdu mo¿na wyró¿niæ taryfy:
– kilometryczne,
– strefowe.
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Taryfy kilometryczne charakteryzuj¹ siê tym, ¿e op³ata za przewóz odpowiada sumie stawek za ka¿dy kilometr. Op³ata ca³kowita jest wynikiem przemno¿enia wysokoœci stawki, która obowi¹zuje w pewnych przedzia³ach produkcji. Nie
zawsze wysokoœæ przewoŸnego jest œciœle zwi¹zana z odleg³oœci¹. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w taryfach relacyjnych i jednolitych. Taryfy relacyjne podaj¹ op³atê za po³¹czenie miêdzy dwoma punktami transportowymi i zdarza
siê, ¿e op³ata za przewóz na krótszej trasie bêdzie wy¿sza ni¿ na trasie d³u¿szej.
Taryfy relacyjne wystêpuj¹ w transporcie lotniczym i morskim, gdzie du¿y
wp³yw na cenê us³ugi przewozowej maj¹ koszty op³at portowych. W taryfie
jednolitej jest jednakowa stawka bez wzglêdu na odleg³oœæ. Taryfa ta tylko pozornie nie uwzglêdnia odleg³oœci przewozu, gdy¿ koszty zwi¹zane z odleg³oœci¹
przewozu s¹ wliczane w cenê przewozu w sposób rycza³towy. Taryfy jednolite
znajduj¹ zastosowanie w komunikacji miejskiej, gdzie odleg³oœci przewozu s¹
niewielkie.
Ró¿niczki poziome z kolei oparte s¹ na zró¿nicowaniu przedmiotu przewozu oraz organizacji procesu transportowego. Zró¿nicowanie stawek taryfowych
z u¿yciem ró¿niczki poziomej mo¿e wynikaæ z15:
– cechy ³adunku (masa w³aœciwa, przestrzennoœæ, naturalna i ekonomiczna podatnoœæ ³adunku na transport),
– cechy œrodka transportu u¿ytego do przewozu (³adownoœæ, rodzaj taboru),
– sposobu realizacji us³ugi (termin, rodzaj technologii, przewóz bezpoœredni
lub poœredni, poziom bezpieczeñstwa, jakoœæ us³ugi),
– masowoœci przewozu (³adunek masowy lub drobnicowy),
– kierunku przewozu (kierunek potoku g³ówny lub powrotny, wykorzystanie
pustych przebiegów, w górê lub dó³ rzeki),
– okresu przewozu (szczyt, poza szczytem, dzieñ lub noc, dni robocze lub wolne od pracy),
– celu przewozu (normalne lub interwencyjne, na rzecz ludnoœci lub firm),
– sposobu op³acenia us³ugi (automat, kasa biletowa, Internet).
Maj¹c na wzglêdzie podmioty uczestnicz¹ce, taryfy mog¹ byæ ustalane przez:
– poszczególnych przewoŸników,
– grupê przewoŸników w wyniku zawartych porozumieñ,
– kompetentny organ administracji pañstwowej lub instytucje zrzeszaj¹ce
przewoŸników i spedytorów.

15

E. Mendyk, Ekonomika i organizacja transportu, Wy¿sza Szko³a Logistyki w Poznaniu, Poznañ 2002,
s. 194.
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4. Algorytmiczne dynamiczne taryfy transportowe
jako przyk³ad innowacji w transporcie
Liberalizacja stosunków gospodarczych w Europie doprowadzi³a do zmniejszenia roli obowi¹zkowych taryf transportowych oraz wzrostu elastycznych
i swobodnie negocjowanych cen. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ceny za us³ugi przewozowe w komunikacji pasa¿erskiej podlegaj¹ czêœciowej regulacji ze wzglêdu na
politykê spo³eczno-gospodarcz¹ pañstwa np. przez system ulg przewozowych
i zapewnienie dostêpnoœci. Tak wiêc systemy taryfowe nadal s¹ powszechnie
stosowane do ustalania cen oraz prezentowania ich us³ugobiorcom. Przedsiêbiorstwa transportowe, w tym komunikacji pasa¿erskiej, stosuj¹ narzêdzie w postaci
cennika w celu usprawnienia systemu kalkulacji ceny za œwiadczone us³ugi na
rzecz swoich klientów. Jednoczeœnie jest to narzêdzie usprawniaj¹ce proces
sprzeda¿y i dystrybucji œwiadczonych us³ug. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e istotnym narzêdziem kszta³towania konkurencyjnoœci w transporcie jest maksymalizowanie przez przedsiêbiorstwo transportowe efektu wystêpowania zjawiska
skali oraz zjawiska sieciowoœci produkcji transportowej16. Korzyœci skali maj¹
miejsce, gdy wzrostowi wielkoœci produkcji transportowej towarzyszy spadek
przeciêtnego kosztu jej wytworzenia. W transporcie wyró¿nia siê kilka rodzajów korzyœci skali17:
– wynikaj¹ce z wielkoœci/pojemnoœci œrodka transportu (economies of vehicle size),
– wynikaj¹ce z wielkoœci przedsiêbiorstwa transportowego i mierzone wielkoœci¹
taboru (floty transportowej) w dyspozycji przewoŸnika (economies of fleet size),
– wynikaj¹ce z rozmiarów obs³ugiwanej przez przewoŸnika sieci transportowej (economies of network size),
– wynikaj¹ce z rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportu.
Przedsiêbiorstwa czêsto stosuj¹ taryfy wewnêtrzne jako podstawê kalkulacji
ceny negocjowanej z klientem. Czasami taryfy og³oszone publicznie prezentuj¹
stawki maksymalne, które mog¹ podlegaæ negocjacjom lub te¿ stosowany jest
do nich system rabatów. Taryfy mog¹ byæ ustalane przez samych przewoŸników,
przez przewoŸników za zgod¹ odpowiednich w³adz, przez stowarzyszenia i organizacje zrzeszaj¹ce przewoŸników lub przez organy pañstwowe. Obecnie rzadko
spotyka siê taryfy ustalane przez w³adze pañstwowe, co w przesz³oœci by³o powszechne, zw³aszcza w krajach socjalistycznych. W tych ga³êziach transportu,
w których wystêpuj¹ monopole i oligopole, taryfy s¹ przedmiotem pañstwowej
kontroli i regulacji, wynikaj¹cej g³ówne z ochrony antymonopolowej18.
16

17
18

Szerzej na ten temat: D. Bernacki, Efekty sieciowe produkcji us³ug transportowych, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 813. Problemy Transportu i Logistyki” 2014, nr 25, s. 7–20.
Ibidem, s. 9.
R. Tomanek, Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice 2004, s. 80.
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Jak wczeœniej wskazano, rozwój technologii, w tym technologii informatyczno-telekomunikacyjnych pozwalaj¹cych przetwarzaæ du¿e iloœci informacji i zautomatyzowaæ obs³ugê klienta na etapie zawierania umowy oraz naliczania op³at
za us³ugê przewozow¹, umo¿liwia zaobserwowanie zjawiska wykorzystania
taryfy oferowanych cen za us³ugi przewozowe jako istotnego narzêdzia marketingowego i kszta³towania konkurencyjnoœci, zwiêkszania atrakcyjnoœci oferty
okreœlonego przewoŸnika. Jednoczeœnie obserwuje siê swoiste odwrócenie
dotychczasowych trendów polityki cenowej w zakresie us³ug od preferowanego
last minute do first minute, co przejawia siê w tym, ¿e w minionym okresie
ostatnie miejsca w œrodkach przewozowych (np. w samolocie) sprzedawano po
obni¿onej cenie, aby zapewniæ maksymalne wype³nienie œrodka transportu.
Obecnie coraz wiêcej przewoŸników pierwsze miejsca sprzedaje po super atrakcyjnej cenie, a w miarê wype³niania œrodka transportu cena za kolejne miejsce
roœnie19 (tzw. taryfy koszykowe). Jednoczeœnie systemy sprzeda¿owe przez Internet s¹ w stanie indywidualizowaæ podejœcie do pasa¿era/u¿ytkownika, precyzyjnie œledz¹c, zbieraj¹c informacje i je analizuj¹c. Czynnoœci te odbywaj¹ siê
automatycznie, bez udzia³u cz³owieka, co obni¿a koszty obs³ugi tego typu systemów. Jednoczeœnie w wielu przypadkach cenowych minimalizuje siê funkcje
pokrycia kosztów, a preferuje siê funkcje maksymalizacji efektów spo³ecznych
przez wykorzystanie pojemnoœci œrodków transportu lub zwiêkszenie udzia³u
proekologicznych œrodków transportu w pracy przewozowej. Pozwala to wskazaæ przenikanie siê innowacji technologicznych z innowacjami organizacyjno-mened¿erskimi i marketingowymi.
Przyk³adem algorytmicznej taryfy dynamicznej jest rozwi¹zanie oferowane
przez firmê Teroplan S.A., która od 2008 r. tworzy i dostarcza innowacyjne i kompleksowe rozwi¹zania informatyczne dla bran¿y transportu publicznego20.
Firma jest w³aœcicielem wyszukiwarki po³¹czeñ kolejowych i autobusowych
e-podró¿nik.pl, wykorzystuj¹cej np. dedykowane systemy sprzeda¿y czy algorytmiczne taryfy dynamiczne. Rozwi¹zania tego typu na rynku us³ug transportowych wdro¿yli tzw. niskokosztowi przewoŸnicy lotniczy. Sukces rynkowy
tego typu rozwi¹zañ spowodowa³, zgodnie ze wskazanymi wczeœniej zasadami,

19

20

Mo¿na to nazwaæ taryf¹ koszykow¹, w której np. 10% sprzedanych w pierwszej kolejnoœci miejsc
jest w super promocji za przys³owiow¹ z³otówkê, kolejne miejsca (koszyki) np. 20% sprzedaje siê
niewiele poni¿ej kosztu poniesionego przez przewoŸnika (nadal cena promocyjna), kolejne np.
20% – w cenie pokrywaj¹cej koszty przewoŸnika z minimaln¹ mar¿¹, kolejne 20% z wysok¹
mar¿¹ przewoŸnika, np. na poziomie 30–50%, ostatni koszyk np. 10% miejsc w œrodku transportu
sprzedaje siê po bardzo wysokiej cenie. Liczba koszyków (przedzia³ów cenowych) i ich liczebnoœæ
mo¿e byæ dowolnie kszta³towana przez przewoŸnika lub operatora systemu sprzeda¿y i dystrybucji
biletów.
Zob. http://www.biznes.newseria.pl/komunikaty/transport/pks_polonus_dolacza_do,b324377126
[dostêp 3.03.2017].
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naœladownictwo21 i ukierunkowanie na klienta. Obecnie ponad 600 przewoŸników
kolejowych i autobusowych oferuje swoje us³ugi przez platformê e-podró¿nik.
PrzewoŸnicy udostêpniaj¹ przez tê platformê okreœlon¹ liczbê biletów (na czêœæ
miejsc). Udostêpnione miejsca (bilety) s¹ kupowane (dystrybuowane) przez
pasa¿erów na wielu platformach m.in. na stronie internetowej czy w aplikacji
mobilnej. Rozliczenie z przewoŸnikiem odbywa siê na zasadzie prowizyjnej.
PrzewoŸnicy sprzedaj¹ pozosta³e miejsca w œrodkach transportowych przez
swoje autonomiczne systemy. Aby optymalizowaæ dystrybucjê, e-podró¿nik.pl
dostosowuje swoj¹ ofertê do potrzeb przewoŸników, prowadzi sprzeda¿ z przystanków poœrednich, a czas otwarcia i zamkniêcia sprzeda¿y jest ustalany indywidualnie z ka¿dym operatorem. Platforma zapewnia tak¿e integracjê przewoŸników z systemem wyszukiwarki. Umo¿liwia równie¿ rozliczanie dop³at do
biletów ulgowych oraz daje mo¿liwoœæ do³adowañ biletów okresowych tzw.
EM-Kart przez Internet. Wyszukiwarki internetowe to tak¿e rozwi¹zanie zwiêkszaj¹ce sprzeda¿ biletów. Pozwalaj¹ na zoptymalizowanie sprzeda¿y zarówno
ogólnopolskim, jak i lokalnym przewoŸnikom/operatorom. Platforma e-podró¿nik.pl
jest alternatyw¹ dla przewoŸników/operatorów w zakresie rozbudowy w³asnych stron online z generuj¹cymi wysokie koszty systemami sprzeda¿y. Operatorzy/ przewoŸnicy mog¹ na niej bezp³atnie zamieœciæ swój rozk³ad jazdy i udostêpniæ bilety w najczêœciej odwiedzanych przez planuj¹cych podró¿ stronach
www – wyszukiwarkach po³¹czeñ. Wskazane rozwi¹zania wymagaj¹ zaufania do
partnerów, jednoczeœnie uczestnictwo w tego typu przedsiêwziêciach buduje
kulturê wspó³pracy tak jak w wypadku projektu Super PKS22. Wykorzystanie
przez operatorów/przewoŸników platformy e-podró¿nik.pl przynosi okreœlone
korzyœci finansowe, które s¹ wynikiem wielu zjawisk, w tym efektu sieci, efektu
skali, wdro¿enia innowacji w obszarze taryf czy te¿ sposobu naliczania op³at za
przejazd.
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TARIFF AS AN AREA AND INNOVATIVE TOOL
Summary: Success factors of modern economies and businesses are entrepreneurial
culture, innovative processes and, consequently, entrepreneurs and managers who
are able to spot market opportunities and commercialize the knowledge that is an important part of modern business processes. Tariffs, which are the tool for generating
income from selling passenger services, also change as a result of techniqe, technology,
and organization, generally as a result of knowledge and innovation development.
The purpose of this article is to present a case study of usage in Polish economic area,
the concept of calculation and calculate the price for the transport service using Algorithmic Dynamic Tariffs, based on the concept of Revenue (Yield) management (YM)
(revenue man-agement, profit management). Algorithmic Dynamic Tariffs concept
based on YM can be defined as ticket price control and capacity to provide transport
services (number of free places/for sale) to increase carrier income. This is due not
only to organizational development but also to the development of technology, in
particular information and communication tech-nologies, which allow to use in practical new solutions such as communication with custom-ers/passengers and ticket distribution.

