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ELASTYCZNOŒÆ CENOWA POPYTU
JAKO DETERMINANTA KSZTA£TOWANIA TARYF
W TRANSPORCIE MIEJSKIM
Streszczenie: Celem artyku³u jest przedstawienie elastycznoœci cenowej popytu jako
determinanty kszta³towania taryfy w transporcie miejskim. Podstaw¹ artyku³u jest
teza, ¿e elastycznoœæ cenowa popytu na us³ugi transportu miejskiego determinuje
kszta³towanie taryf obowi¹zuj¹cych w tej dzia³alnoœci przewozowej.
W artykule okreœlono przes³anki kszta³towania taryf w transporcie miejskim, dziel¹c je
na ekonomiczne, prawne, spo³eczne, transportowe i technologiczne. Scharakteryzowano tak¿e specyfikê elastycznoœci cenowej popytu na us³ugi transportu miejskiego,
podkreœlaj¹c rolê elastycznoœci krzy¿owej. Okreœlono równie¿ g³ówne czynniki determinuj¹ce elastycznoœæ cenow¹ popytu na us³ugi transportu miejskiego.
Teoretyczne rozwa¿ania zweryfikowano przez analizê zmian wielkoœci popytu i przychodów ze sprzeda¿y us³ug transportu miejskiego organizowanego przez Zarz¹d
Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach 2010–2016. Wskazano tak¿e tendencje
w kszta³towaniu taryf w polskich miastach, szczególnie zwi¹zane z wprowadzaniem
taryfy zerowej.
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PRICE ELASTICITY OF DEMAND AS A DETERMINANT
SHAPING FARES IN URBAN TRANSPORT
Abstract: The aim of this paper is to present the price elasticity of demand as a determinant of tariff formation in urban transport. The basis of the article is the thesis that
the price elasticity of demand for urban transport services determines the formation
of current tariffs in this transport activity.
The article specifies the conditions for shaping tariffs in urban transport by dividing
them into economic, legal, social, transport and technological. The specificity of price
elasticity of demand for urban transport services has also been characterized, emphasizing the role of cross-elasticity. The main determinants of the price elasticity of demand for urban transport services have also been identified.
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Theoretical aspects have been verified by analyzing changes in the volume of demand and revenues of urban transport services of Urban Transport Board in Gdynia
in the years 2010–2016. The current trends in tariff developments in Polish cities, particularly with regard to the introduction of a zero tariff have been painted out.
Keywords: urban transport, demand, price elasticity of demand, tariff

Wprowadzenie
Kszta³towanie taryf za us³ugi transportu miejskiego jest trudnym przedsiêwziêciem ze wzglêdu na koniecznoœæ uwzglêdnienia:
– przes³anek determinuj¹cych politykê taryfow¹,
– elastycznoœci cenowej popytu, której poziom jest uzale¿niony od równoczesnego, czêsto dwukierunkowego oddzia³ywania okreœlonych czynników.
W niektórych miastach uwzglêdnianie okreœlonych przes³anek determinuj¹cych politykê taryfow¹ oraz poziomu elastycznoœci cenowej popytu mo¿e
prowadziæ do decyzji o wprowadzeniu tzw. nieodp³atnoœci us³ug transportu
miejskiego dla wszystkich pasa¿erów lub dla wszystkich albo wybranych mieszkañców miasta.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie elastycznoœci cenowej popytu
jako determinanty kszta³towania taryf w transporcie miejskim.

1. Przes³anki kszta³towania taryf w transporcie miejskim
Taryfa wraz z systemami biletowym oraz dystrybucji jest jednym z elementów tworz¹cych ofertê przewozow¹ w transporcie miejskim1. Taryfê stanowi,
podany do publicznej wiadomoœci, wykaz cen za us³ugi zbiorowego transportu
miejskiego wraz z przepisami ich stosowania2. Przes³anki kszta³towania taryf w
transporcie miejskim mo¿na podzieliæ na:
– ekonomiczne,
– prawne,
– spo³eczne,
– transportowe,
– technologiczne.
Przes³anki ekonomiczne wi¹¿¹ siê z d¹¿eniem w³adz gminnych do pozyskania œrodków finansowych na zapewnienie odpowiedniego standardu us³ug.
Obecnie udzia³ przychodów z biletów w pokryciu kosztów eksploatacyjnych
1

2

O. Wyszomirski, Podstawowe uwarunkowania kszta³towania oferty przewozowej w komunikacji miejskiej,
Zbiór referatów XXXI Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej, IGKM, Warszawa 2006, s. 36.
K. Hebel, Zachowania transportowe mieszkañców w kszta³towaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 106.
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w transporcie miejskim w polskich miastach wynosi od 30% do 50%, co stanowi
wysokie kwoty w du¿ych miastach. Kieruj¹c siê przes³ankami ekonomicznymi,
powinno siê zwracaæ uwagê na to, by przeciwdzia³aæ nadmiernemu popytowi
na us³ugi transportu miejskiego ze strony osób, które nie substytuuj¹ korzystaniem
z tych us³ug podró¿y samochodami osobowymi. Istotne znaczenie ekonomiczne
dla w³adz gmin organizuj¹cych transport miejski maj¹ koszty wynikaj¹ce z koniecznoœci utrzymania konkretnego systemu pobierania op³at. W wielu miastach
obserwuje siê d¹¿enie do ograniczenia kosztów pobierania op³at, poniewa¿
udzia³ kosztów sprzeda¿y biletów w kosztach eksploatacyjnych nie powinien
byæ znaczny.
Przes³anki prawne wynikaj¹ z faktu, i¿ transport miejski, zgodnie z ustaw¹
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, jest zadaniem w³asnym gminy
w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty3. Ponadto uprawnienie
do ustalania cen za us³ugi transportu miejskiego przez samorz¹d gminny wynika z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej4. W rezultacie
rady gmin i zgromadzenia zwi¹zków gmin uchwalaj¹ ceny za us³ugi transportu
miejskiego, maj¹ce charakter urzêdowy.
Przes³anki spo³eczne kszta³towania taryf w transporcie miejskim to:
– d¹¿enie do zapewnienia okreœlonym grupom osób korzyœci finansowych za
poœrednictwem uprawnieñ do przejazdów ulgowych i bezp³atnych (ulgi
i zwolnienia z op³at dla dzieci, uczniów, studentów, rodzin wielodzietnych,
rencistów, emerytów, osób powy¿ej okreœlonego wieku, osób niepe³nosprawnych);
– d¹¿enie do uhonorowania okreœlonych osób za poœrednictwem zwolnieñ
z op³at (zwolnienia z op³at obejmuj¹ce pos³ów, senatorów, honorowych
krwiodawców, honorowych obywateli).
Przes³anki transportowe kszta³towania taryf w transporcie miejskim polegaj¹
na d¹¿eniu do zachêcenia u¿ytkowników samochodów osobowych, aby korzystali z tych us³ug zamiast z w³asnych samochodów osobowych w celu zmniejszenia kongestii w ruchu drogowym i szkód œrodowiskowych. Ograniczeniem
w kszta³towaniu taryf z tego punktu widzenia jest subiektywny sposób kalkulowania kosztów eksploatacji w³asnych samochodów osobowych, u¿ytkownicy
z regu³y zaliczaj¹ do nich tylko koszty bezpoœrednie, tj. koszty paliwa i ewentualnych op³at parkingowych. Zwracaj¹ na to uwagê Philip Kotler i Nancy Lee, zajmuj¹cy siê marketingiem w sektorze publicznym. Autorzy ci wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e przed przejœciem do wyznaczenia rzeczywistej ceny trzeba podj¹æ siê
przeanalizowania konkurencji wobec oferowanych us³ug. W odniesieniu do
transportu zbiorowego nale¿y wzi¹æ pod uwagê koszty u¿ytkowania samocho3
4

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; tekst
jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 877.
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du osobowego jako koszty zwi¹zane z alternatywnym zachowaniem konkurencyjnym5.
Przes³anki technologiczne kszta³towania taryf w transporcie miejskim s¹ pochodn¹ mo¿liwoœci wykorzystania okreœlonych rozwi¹zañ technologicznych
w zakresie IT do zapewnienia systemu biletowego pozwalaj¹cego na zaoferowanie
atrakcyjnego systemu taryfowego (np. umo¿liwiaj¹cego zmienne op³aty w zale¿noœci od liczby przystanków przy krótkich odleg³oœciach przejazdu b¹dŸ naliczanie najkorzystniejszej op³aty za przejazd przy czêstym korzystaniu z us³ug).
System biletowy powinien zapewniæ ³atwy i akceptowany dostêp do zakupu
us³ug transportu zbiorowego wszystkim segmentom pasa¿erów, w tym osobom
o ograniczonych umiejêtnoœciach w zakresie IT.
Podstaw¹ kszta³towania taryf za us³ugi transportu miejskiego powinny byæ
informacje z badañ marketingowych, dotycz¹ce6:
– oceny czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych wobec przedsiêbiorstwa,
wp³ywaj¹cych na mo¿liwoœæ kszta³towania cen,
– segmentacji rynku ze wzglêdu na wra¿liwoœæ cenow¹ nabywców,
– mo¿liwoœci skutecznego pozycjonowania us³ugi na podstawie kryteriów cenowych,
– podstawowego poziomu cen dla us³ug,
– mo¿liwoœci ró¿nicowania cen,
– decyzji dotycz¹cych zmian poziomu cen.

2. Elastycznoœæ cenowa popytu na us³ugi transportu miejskiego
Elastycznoœæ cenowa popytu na us³ugi transportu miejskiego wyra¿a wp³yw
zmian cen (poziomu i struktury) na popyt. Jest to iloraz wzglêdnej zmiany
sprzeda¿y do wzglêdnej zmiany ceny wyra¿aj¹cy intensywnoœæ reakcji konsumentów na zmianê ceny7.
Przy analizie elastycznoœci cenowej popytu nale¿y badaæ jej zwi¹zek z przychodami ze sprzeda¿y. Przychody mog¹ zmieniaæ siê w tym samym lub odwrotnym kierunku co ceny. Je¿eli przy wzroœcie cen przychody rosn¹, to popyt jest
nieelastyczny. Je¿eli natomiast przy spadku cen przychody rosn¹, to popyt jest
elastyczny8.

5

6
7

8

Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania
im. Leona KoŸmiñskiego, Warszawa 2008, s. 73.
Marketing. Kluczowe pojêcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011, s. 199.
Ceny transportu miejskiego w Europie, red. R. Tomanek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007, s. 23.
R. Tomanek, Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 68 i 69.
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Elastycznoœæ cenow¹ popytu trudno precyzyjnie okreœliæ ze wzglêdu na jednoczesne oddzia³ywanie na popyt zmian innych, poza cenami, czynników
bêd¹cych jego determinantami.
Analiza elastycznoœci cenowej popytu, bêd¹c podstaw¹ wyodrêbnienia ró¿nych jego rodzajów, ma du¿e znaczenie w procesie podejmowania decyzji cenowych. Kszta³tuj¹c ceny w oderwaniu od elastycznoœci cenowej popytu, zmniejsza siê mo¿liwoœæ celowego ich integrowania z innymi ni¿ cena instrumentami
marketingu. Elastycznoœæ cenowa popytu w zale¿noœci od konkretnych okolicznoœci mo¿e kszta³towaæ siê na zró¿nicowanym poziomie9. Jest ona bowiem
wielostronnie uwarunkowana. Poziom elastycznoœci popytu kszta³tuje siê relatywnie nisko, je¿eli nie ma on substytutów, a wzrasta w miarê pojawiania siê
substytutów. Poziom elastycznoœci cenowej popytu zale¿y tak¿e od stopnia pilnoœci potrzeb. Im wiêkszy jest stopieñ pilnoœci potrzeb, tym mniej elastyczny
jest popyt. Mniejszy stopieñ pilnoœci potrzeb prowadzi do wzrostu poziomu
cenowej elastycznoœci popytu10.
G³ówne czynniki determinuj¹ce elastycznoœæ popytu na us³ugi transportu
miejskiego to:
– odczuwalnoœæ zmian cen przez rzeczywistych i potencjalnych pasa¿erów
(poziom zmiany cen musi przekroczyæ tzw. próg odczuwalnoœci);
– stopieñ swobody substytuowania us³ug transportu miejskiego przejazdami
transportem indywidualnym (samochodem i rowerem);
– relatywna atrakcyjnoœæ podró¿owania transportem zbiorowym i indywidualnym (zale¿na m.in. od rozwi¹zañ w zakresie polityki transportowej, zapewniaj¹cej priorytet w ruchu pojazdom transportu zbiorowego i nak³adaj¹cej
ograniczenia w ruchu i parkowaniu samochodów osobowych).
Poziom elastycznoœci cenowej popytu na us³ugi transportu miejskiego nie
jest sta³y. W zale¿noœci od oddzia³ywania czynników determinuj¹cych elastycznoœæ cenow¹ popytu jest ona zró¿nicowana. W rezultacie w okreœlonych uwarunkowaniach popyt mo¿e byæ cenowo elastyczny lub nieelastyczny. W ka¿dym
mieœcie poziom elastycznoœci cenowej popytu przed zmian¹ taryfy nale¿y badaæ
z uwzglêdnieniem specyficznych uwarunkowañ wynikaj¹cych z oddzia³ywania
g³ównych czynników determinuj¹cych elastycznoœæ cenow¹ popytu.
W literaturze przedmiotu elastycznoœæ cenow¹ us³ug transportu zbiorowego
w miastach zwyk³o siê okreœlaæ jako ma³¹. Zmiany na rynkach transportowych
prowadz¹ jednak do wzrostu elastycznoœci. G³ównym czynnikiem determinuj¹cym ten proces jest zwiêkszaj¹ca siê mo¿liwoœæ substytucji us³ug transportu
zbiorowego spowodowana przede wszystkim rozwojem motoryzacji indywidu-

9

10

The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project, red. M. Wo³ek, O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 44.
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa
2001, s. 364–366.
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alnej. Z kolei czynnikiem hamuj¹cym wzrost elastycznoœci mo¿e byæ polityka
transportowa ukierunkowana na zmianê zachowañ transportowych11.
Ze wzglêdu na konkurencjê ze strony samochodów osobowych w transporcie
zbiorowym w miastach, oprócz elastycznoœci bezpoœredniej, mierzy siê tak¿e
krzy¿ow¹ elastycznoœæ popytu. Elastycznoœæ krzy¿owa opisuje w tym przypadku reakcjê popytu na przewozy transportem zbiorowym na zmianê kosztów ponoszonych przez u¿ytkownika w innym rodzaju transportu12. U¿ytkownik ma
coraz wiêcej mo¿liwoœci wyboru miêdzy transportem zbiorowym a samochodem osobowym. Wzrost poziomu cen w transporcie zbiorowym mo¿e determinowaæ rezygnacjê z jego us³ug na rzecz korzystania z w³asnego samochodu osobowego przez okreœlon¹ liczbê u¿ytkowników, wzrost kosztów eksploatacji
samochodów osobowych mo¿e z kolei determinowaæ wzrost popytu na us³ugi
transportu zbiorowego.

3. Zmiany wielkoœci popytu i przychodów ze sprzeda¿y
us³ug transportu miejskiego z uwzglêdnieniem zmian cen
na przyk³adzie ZKM w Gdyni
Do analizy zmian popytu na us³ugi transportu miejskiego z uwzglêdnieniem
zmian cen za te us³ugi wybrano Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM
w Gdyni) jako organizatora us³ug transportu miejskiego w Gdyni i szeœciu gminach oœciennych, jego zadaniem jest m.in. prowadzenie dystrybucji biletów. Do
analizy przyjêto lata 2010–2016. W tym okresie trzykrotnie uleg³y zmianom
ceny biletów, w tym dwukrotnie ceny wszystkich rodzajów biletów (2011 r.
i 2016 r.) i jeden raz tylko ceny biletów jednorazowych (2012 r.), co przedstawiono
w tabeli 1. Poziom zmian cen równie¿ by³ zró¿nicowany. Ceny biletów jednorazowych raz wzros³y o 12% (2011 r.) i dwukrotnie o 7% (2012 r. i 2016 r.). Natomiast ceny biletów okresowych raz wzros³y o 6% (2011 r.) i kolejny raz o 3%
(w 2016 r.). Równie¿ terminy zmian cen nastêpowa³y nierytmicznie.
Tabela 1. Zmiany cen biletów ZKM w Gdyni w latach 2010–2016
Data zmiany cen

Zakres zmian cen (w %)
bilety jednorazowe

bilety okresowe

1 maja 2011 r.

+ 12

+6

1 czerwca 2012 r.

+7

–

1 wrzeœnia 2016 r.

+7

+3

ród³o: Dane wewnêtrzne Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
11
12

Ceny transportu miejskiego…, s. 25.
M. Ciesielski, J. D³ugosz, Z. G³ugiewicz, O. Wyszomirski, Gospodarowanie w transporcie miejskim,
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 1992, s. 70.
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Popyt na us³ugi transportu miejskiego mo¿e byæ wyra¿any liczb¹ przewiezionych pasa¿erów. W analizowanym okresie w sieci ZKM w Gdyni popyt ten
siê zmniejsza³ (rys. 1). W najwiêkszym stopniu, bo o 9%, zmala³ w 2011 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to wprowadzono najwiêksz¹ zmianê cen zarówno w odniesieniu do biletów jednorazowych, jak i okresowych (uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e
wp³ywy ze sprzeda¿y biletów okresowych stanowi³y 49% ogó³u wp³ywów z biletów, mo¿na przyj¹æ, ¿e przeciêtnie ceny wzros³y o 9%). W roku kolejnej podwy¿ki cen biletów jednorazowych (2012 r.) popyt na us³ugi transportu miejskiego
ZKM w Gdyni zmala³ w niewielkim stopniu (0,3%), przez kolejny rok utrzymywa³ siê na tym samym poziomie. W 2014 r., mimo i¿ nie by³o podwy¿ki cen biletów, popyt znów zmala³ o 0,9%, w 2015 r. tak¿e siê zmniejszy³ – o 0,3%. Natomiast w 2016 r., kiedy podwy¿ka cen dotyczy³a wszystkich rodzajów biletów, ale
dopiero od wrzeœnia, popyt utrzyma³ siê na poziomie z 2015 r. Dynamikê zmian
popytu w latach 2010–2016 zaprezentowano na rysunku 2. Wyniki badañ potwierdzaj¹ tezê o koniecznoœci uwzglêdniania innych uwarunkowañ, oprócz
zmiany cen biletów za us³ugi transportu miejskiego, w analizie elastycznoœci cenowej popytu na jego us³ugi.
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Rysunek 1. Liczba pasa¿erów przewiezionych przez Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni
w latach 2010–2016
ród³o: Dane wewnêtrzne Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Uzupe³nienie analizy elastycznoœci cenowej popytu stanowi analiza wp³ywów
ze sprzeda¿y biletów w badanym okresie (rys. 3). W 2011 r. odnotowano 0,5%
zwiêkszenie wp³ywów ze sprzeda¿y biletów w stosunku do 2010 r. W 2012 r. wp³ywy
zwiêkszy³y siê o 3%, w 2013 r. o kolejne 4%, a w 2014 r. zmniejszy³y siê o 0,1%,
natomiast w 2015 r. ju¿ o 3%. W ostatnim analizowanym roku nie odnotowano
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Rysunek 2. Dynamika popytu na us³ugi transportu miejskiego organizowanego przez
Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach 2010–2016
ród³o: Dane wewnêtrzne Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
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Rysunek 3. Wp³ywy ze sprzeda¿y biletów Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni w latach
2010–2016 (mln PLN)
ród³o: Dane wewnêtrzne Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

zmian w stosunku do roku poprzedniego. Zestawiaj¹c te informacje z datami
zmian cen, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e 9% podwy¿ka cen biletów w 2011 r. prze³o¿y³a
siê na 0,5% wzrost wp³ywów ze sprzeda¿y biletów, przy jednoczesnym zmniej-
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szeniu popytu o 9%. Wzrost wp³ywów zaobserwowano dopiero w kolejnych
latach, odpowiednio o 3% i 4%. Kolejna podwy¿ka cen biletów w 2012 r. o 3,5%
prze³o¿y³a siê na 7,5% wzrost wp³ywów, przy jednoczesnym zmniejszeniu popytu o 3%. W nastêpnych latach, w których nie nastêpowa³y podwy¿ki cen biletów, wp³ywy utrzymywa³y siê na sta³ym poziomie, podobnie jak popyt. Podwy¿ka
cen biletów w 2016 r., œrednio o 5,5%, nast¹pi³a dopiero we wrzeœniu, dlatego
ewentualnych zmian w popycie nie mo¿na jeszcze oceniæ.
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Rysunek 4. Dynamika wp³ywów ze sprzeda¿y biletów Zarz¹du Komunikacji Miejskiej
w Gdyni w latach 2010–2016
ród³o: Dane wewnêtrzne Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

4. Tendencje w kszta³towaniu taryf w polskich miastach
W ostatnich latach coraz wiêcej miast i gmin w Polsce wprowadza nieodp³atnoœæ us³ug transportu miejskiego dla wszystkich pasa¿erów b¹dŸ dla w³asnych
mieszkañców.
Celowoœæ zastosowania taryfy zerowej w transporcie miejskim mo¿na rozwa¿aæ w trzech aspektach, a mianowicie: ekonomicznym, spo³ecznym i transportowym. Wyodrêbnienie tych aspektów jest w pewnym sensie umowne, gdy¿
nastêpstwa wprowadzenia taryfy zerowej rozpatrywane w kontekœcie poszczególnych aspektów nie maj¹ czysto ekonomicznego, spo³ecznego i transportowego
charakteru, lecz przenikaj¹ siê wzajemnie. Aspekt ekonomiczny polega na d¹¿eniu do wyeliminowania kosztów sprzeda¿y biletów. W aspekcie spo³ecznym
wprowadzenie nieodp³atnych us³ug transportu miejskiego rozpatruje siê w kon-
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tekœcie zgodnoœci tego rozwi¹zania z zasadami sprawiedliwoœci spo³ecznej.
Natomiast w aspekcie transportowym za poœrednictwem taryfy zerowej d¹¿y
siê do zwiêkszenia udzia³u transportu zbiorowego w podró¿ach miejskich13.
W 2016 r. nieodp³atny transport miejski dla wszystkich pasa¿erów funkcjonowa³ w kilkunastu polskich miastach i gminach, w tym w G³ownie, G³ucho³azach, Goleniowie, Gostyniu, Lubinie, Mieroszowie, Polkowicach, Rudnej,
Œcinawie, Œremie, Œwieradowie-Zdroju i ¯orach. Jeszcze obszerniejsza jest lista
miast i gmin w Polsce z nieodp³atnym transportem miejskim tylko dla mieszkañców. Obejmuje ona: Be³chatów, Brodnicê, Koœcierzynê, Gminê Lubin, £aziska
Górne, M³awê, Nowogard, Nowy Tomyœl, Œrodê Wielkopolsk¹, Stryków, Œwierklany, Wadowice, Z¹bki, Zielonkê, a tak¿e gminy Boguchwa³a, Chmielnik, Czarna,
G³ogów Ma³opolski, Trzebownisko, tworz¹ce Zwi¹zek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
W niektórych miastach rozszerzono zakres uprawnieñ do bezp³atnych przejazdów transportem zbiorowym, obejmuj¹c nimi kolejne segmenty pasa¿erów.
Dotyczy to przede wszystkim:
– rodzin wielodzietnych posiadaj¹cych co najmniej troje dzieci,
– dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
– osób w wieku uprawniaj¹cym do pobierania œwiadczeñ emerytalnych.

Podsumowanie
Kszta³tuj¹c ceny biletów za us³ugi transportu miejskiego, nale¿y uwzglêdniæ
przes³anki ekonomiczne, prawne, spo³eczne, transportowe i technologiczne.
Elastycznoœæ cenowa popytu na us³ugi transportu miejskiego jest zró¿nicowana w zale¿noœci od oddzia³ywania okreœlonych uwarunkowañ le¿¹cych zarówno po stronie samej poda¿y, jak i otoczenia zewnêtrznego.
Przed podjêciem decyzji taryfowych nale¿y oszacowaæ wp³yw zmian poziomu i struktury cen na popyt z uwzglêdnieniem lokalnych specyficznych uwarunkowañ.
Nasila siê tendencja do zwiêkszania zakresu uprawnieñ do przejazdów nieodp³atnych, co w okreœlonych uwarunkowaniach skutkuje wprowadzeniem
tzw. taryfy zerowej dla wszystkich pasa¿erów lub tylko dla mieszkañców miasta.
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