
 

 

 

 

 

 

 

Konin, 7 stycznia 2019 r.



PODAŻ USŁUG PRZEWOZOWYCH KONIŃSKIEJ  
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – LICZBA I RODZAJE LINII 

2 

Wg stanu na dzień 30 września 2018 r., sieć połączeń konińskiej komunikacji miejskiej tworzyły 22 linie 

autobusowe, w tym 21 linii dziennych – oznaczonych numerami: 50, 51, 52, 53, 54, 54B, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70 i 71 oraz 1 linia nocna – oznaczona numerem 100. 

Kryterium zakresu kursowania podzieliło wymienione linie konińskiej komunikacji miejskiej na trzy ka-

tegorie, obejmujące odpowiednio: 

• siedemnaście linii całotygodniowych dziennych – 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

65, 66, 70 i 71; 

• cztery linie dzienne funkcjonujące tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku – 54B, 64, 67 

i 69; 

• jedną całotygodniową linię nocną – 100. 



PODAŻ USŁUG PRZEWOZOWYCH KONIŃSKIEJ  
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – PODZIAŁ NA LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 

3 

Kryterium liczby obsługiwanych jednostek administracyjnych pozwoliło na wyodrębnienie w konińskiej 

komunikacji miejskiej dwóch grup linii – miejskich i podmiejskich. 

Poszczególne grupy obejmowały: 

▪ sześć linii miejskich (50, 54B, 59, 64, 65 i 100) – o trasach w całości zawierających się w granicach 

administracyjnych miasta Konina; 

▪ szesnaście linii podmiejskich (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70 i 71) – o trasach 

łączących miasto Konin z okolicznymi miejscowościami gmin Kazimierz Biskupi, Stare Miasto, Golina, 

Kleczew, Kramsk i Krzymów. 

Linie: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62 i 66, pomimo obsługi obszaru podmiejskiego, pełniły przede 

wszystkim istotną rolę w obsłudze miasta Konina. 

 

 

 



LICZBA KURSÓW W DNIU POWSZEDNIM, W SOBOTĘ I W NIEDZIELĘ 
– STAN NA 30 WRZEŚNIA 2018 R. 

4 

 

Linia 

Liczba kursów wykonywanych w poszczególnych rodzajach dni tygodnia w każdym z kierunków 

dzień powszedni (nauki szkolnej) sobota niedziela 

kierunek A kierunek B kierunek A kierunek B kierunek A kierunek B 

50 60 60 19 19 19 19 

51 25 25 20 20 20 20 

52 39 39 18 18 18 18 

53 34 35 17 18 17 18 

54 25 23 11 10 16 16 

54B 6 5 - - - - 

55 13 13 8 8 8 8 

56 34 34 20 20 20 20 

57 9 9 8 8 8 8 

58 20 19 9 9 9 9 

59 20 20 12 12 12 12 

60 21 20 12 12 12 12 

61 20 20 11 12 11 12 

62 10 10 9 9 9 9 

64 17 17 - - - - 

65 6 6 3 3 3 3 

66 10 10 3 3 3 3 

67 6 5 - - - - 

69 5 5 - - - - 

70 6 5 3 3 3 3 

71 4 3 2 - 2 - 

100 4 4 4 4 4 4 

Razem sieć 394 387 189 188 194 194 



LICZBA KURSÓW W DNIU POWSZEDNIM, W SOBOTĘ I W NIEDZIELĘ 
– PODSUMOWANIE 
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Wg stanu na dzień 30 września 2018 r., na liniach konińskiej komunikacji miejskiej wykonywano łącznie 

781 kursów w dniu powszednim, 377 kursów w sobotę i 388 w niedzielę. 

Liczba kursów oferowana w sobotę stanowiła 48,3% liczby kursów w dniu powszednim.  

W niedzielę realizowano natomiast 49,7% liczby kursów wykonywanych w dniu powszednim i zarazem 

– co rzadko spotykane w innych miastach – aż 102,9% liczby kursów wykonywanych w sobotę. 

 

 



LICZBA POJAZDÓW W RUCHU I STRUKTURA CZASOWA WYKORZYSTANIA TABORU 
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Maksymalna liczba pojazdów, niezbędna do wykonania wszystkich zadań przewozowych zaplanowanych 

w rozkładach jazdy konińskiej komunikacji miejskiej, wyniosła 44 dla dnia powszedniego (nauki szkol-

nej) oraz po 19 dla soboty i niedzieli.  

Kulminacja wykorzystania taboru w dniu powszednim przypadła na pory tradycyjnych szczytów przewo-

zowych (porannego i popołudniowego) – w przekrojowych godzinach: 6:30, 7:15 i 15:30 – z liczbą po-

jazdów w ruchu równą maksymalnej (44). 

W sobotę sieć linii konińskiej komunikacji miejskiej obsługiwało maksymalnie 19 pojazdów, a ich mak-

symalne zaangażowanie przypadło na przekrojową godzinę 6:30, przy czym tylko o jeden pojazd mniej – 

18 autobusów – obsługiwało sieć komunikacyjną w każdej z przekrojowych godzin pomiędzy 7:15 i 10:15 

oraz o 13:15 i 14:45. 

W niedzielę kulminacja wykorzystania taboru miała miejsce w każdej z przekrojowych godzin pomiędzy 

6:30 i 10:15 oraz o 13:15, w których na trasach znajdowało się 19 pojazdów. Z kolei 18 autobusów ob-

sługiwało sieć komunikacyjną w przekrojowych godzinach: 11:00, 11:45, 12:30, 14:45 i 19:15. 



CHARAKTERYSTYCZNE CECHY STRUKTURY CZASOWEJ 
ZAANGAŻOWANIA POJAZDÓW 
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W dniu powszednim w międzyszczytowej przekrojowej godzinie 11:45 na trasach pozostawało 30 pojaz-

dów, co stanowiło 68,2% maksymalnej ich liczby na trasie w dniu powszednim. Było to mniej niż o wcze-

snoporannej godzinie przekrojowej 5:45, w której na trasach było już 35 pojazdów MZK. 

Charakterystyczną cechą oferty przewozowej konińskiej komunikacji miejskiej jest relatywnie duża 

liczba pojazdów w ruchu w godzinach wczesnoporannych w sobotę i w niedzielę, przy czym już o godzinie 

6:30 sieć komunikacyjną obsługiwało 19 autobusów, co odpowiada maksymalnemu zaangażowaniu po-

jazdów w obydwa dni weekendowe.  

W sobotę w każdej z pozostałych przekrojowych godzin, liczba autobusów pozostających na trasach była 

już niższa.



ŚREDNI PRZEBIEG POJAZDÓW W RUCHU W KONIŃSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
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Średni miesięczny przebieg pojazdu zaangażowanego do obsługi linii konińskiej komunikacji miejskiej 

wyniósł 7 270,6 km i okazał się aż o 33% większy od obliczonego w innych miastach w kraju o podobnej 

wielkości, w których regułą jest wykonywanie około 5 500 km miesięcznie w przeliczeniu na jeden pojazd 

w ruchu. 

Korzystny wpływ na ten bardzo wysoki wynik miało relatywnie duże zaangażowanie taboru już począw-

szy od godzin wczesnoporannych (wyjazdy po godzinach 4 i 5) aż do godzin późnowieczornych, bardzo 

długie trasy linii podmiejskich oraz brak ograniczenia podaży usług w niedziele i święta względem sobót. 

Skutkiem „przyjazności” oferty przewozowej dla mieszkańców jest więc jej relatywnie wysoki koszt. Nie 

wynika on jednak z wysokiego kosztu jednostkowego, tylko z bardzo dużego zaangażowania posiada-

nego taboru.



ZAKRES I BADAŃ MARKETINGOWYCH NA LINIACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
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Jesienią 2018 r. w Koninie przeprowadzono kompleksowe badania marketingowe wielkości popytu efek-

tywnego na usługi komunikacji miejskiej. 

Badaniami objęto: 

▪ liczbę pasażerów we wszystkich kursach na każdej z linii w dniu powszednim, w sobotę i niedzielę; 

▪ liczbę pasażerów wysiadających, wsiadających i pozostających w pojeździe po ruszeniu z każdego 

przystanku; 

▪ rzeczywisty czas przejazdu całej trasy kursu i odcinków pomiędzy przystankami węzłowymi; 

▪ ewentualne sugestie pasażerów zgłaszane obserwatorom oraz uwagi obserwatorów odnotowywane 

na kartach pomiarowych. 

Zastosowano technikę obserwacji i rejestracji wewnątrzpojazdowej – przy zaangażowaniu osób liczą-

cych (ankieterów).



LICZBA PASAŻERÓW OGÓŁEM I W PRZELICZENIU WOZOKILOMETR – JESIEŃ 2018 R. 
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Linia 

Liczba pasażerów w poszczególnych przekrojach 

dzień powszedni sobota niedziela 

ogółem na 1 wzkm ogółem na 1 wzkm ogółem na 1 wzkm 

50 3 756 3,5 1 053 3,1 746 2,2 

51 1 707 2,8 1 226 2,7 854 1,9 

52 2 355 2,3 917 1,9 517 1,1 

53 3 754 2,5 1 431 2,3 664 1,1 

54 1 556 1,9 542 1,6 596 1,2 

54B 150 1,6 nie funkcjonuje nie funkcjonuje 

55 741 1,1 366 0,9 302 0,8 

56 2 314 1,6 1 198 1,4 758 0,9 

57 538 1,5 434 1,4 242 0,8 

58 1 447 1,8 759 2,2 546 1,6 

59 1 399 3,0 854 3,1 541 2,0 

60 1 453 2,8 826 2,6 664 2,1 

61 1 479 2,7 694 2,3 330 1,1 

62 777 2,5 721 2,4 353 1,2 

64 1 172 2,6 nie funkcjonuje nie funkcjonuje 

65 228 0,9 71 0,4 87 0,5 

66 852 1,7 201 1,2 120 0,7 

67 305 1,2 nie funkcjonuje nie funkcjonuje 

69 250 1,3 nie funkcjonuje nie funkcjonuje 

70 396 1,2 183 0,9 141 0,7 

71 388 1,3 41 0,4 43 0,4 

100 53 0,4 72 0,6 26 0,2 

Razem 27 070 2,2 11 589 1,9 7 530 1,2 



WIELKOŚĆ POPYTU W DNIU POWSZEDNIM – PODSUMOWANIE 
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W skali dnia powszedniego popyt na usługi komunikacji miejskiej w Koninie ukształtował się na poziomie 

27 070 pasażerów. 

Najlepiej wykorzystane były w dniu powszednim autobusy linii 50, przewożące 3,5 pasażerów w przeli-

czeniu na kilometr, czyli o 59,1% więcej od wartości przeciętnej dla całej sieci komunikacyjnej. 

Kolejną pod względem wykorzystania w dniu powszednim była linia 59, z przewozami na poziomie 3,0 

pasażerów w przeliczeniu na kilometr.  

Fakt, że tylko dwie linie konińskiej komunikacji miejskiej osiągnęły w dniu powszednim przewozy na po-

ziomie co najmniej 3 pasażerów na wozokilometr, stanowi przesłankę zmian w ofercie przewozowej. 

W dniu powszednim w całej sieci komunikacyjnej konińskiej komunikacji miejskiej zarejestrowano prze-

ciętnie 2,2 pasażerów w przeliczeniu na kilometr. 



POPYT W SOBOTĘ I W NIEDZIELĘ 
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W sobotę popyt na usługi konińskiej komunikacji miejskiej ukształtował się na poziomie 11 589 pasaże-

rów, czyli tylko 42,8% wielkości popytu w dniu powszednim (przy nieznacznie wyższej podaży usług – 

mierzonej liczbą wykonanych kilometrów – na poziomie 48,2% dnia powszedniego).  

W niedzielę popyt na usługi konińskiej komunikacji miejskiej ukształtował się na poziomie 7 530 pasa-

żerów, tj. 27,8% wielkości popytu w dniu powszednim i 65,0% popytu w sobotę, przy analogicznych 

stosunkach podaży usług – odpowiednio 49,7 i 103,1%.



PRZEJAZDY MIEJSKIE I PODMIEJSKIE W DNIU POWSZEDNIM 
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W dniu powszednim wyłącznie w granicach administracyjnych Konina z usług konińskiej komunikacji 

miejskiej skorzystało 22 257 osób, co stanowiło 82,2% ogółu pasażerów w tym rodzaju dnia tygodnia. 

Poza Konin lub poza Koninem podróżowało 4 813 osób (17,8%). Na tle innych miast w kraju, jest to 

udział znaczący. 

W dniu powszednim poza Konin realizowane były kursy na większości linii, tj.: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 71 i 100. Największy udział pasażerów podróżujących poza miasto odno-

towano na linii 71 – 93,0% łącznej liczby pasażerów tej linii, czyli 361 osób. 

Najwięcej przejazdów podmiejskich zrealizowano natomiast na linii 53 – wykonało je 1 886 osób, stano-

wiących 50,2% łącznej liczby pasażerów tej linii w dniu powszednim. 

 

 

 

 

 



WIELKOŚĆ POPYTU W SKALI MIESIĄCA 

14 

W skali przeciętnego miesiąca, popyt na usługi konińskiej komunikacji miejskiej ukształtował się na po-

ziomie 652 476 pasażerów.  

Największy udział w przewozach w skali miesiąca uzyskała linia 53, z której usług skorzystało łącznie 

87 878 osób, co stanowiło aż 13,5% ogółu pasażerów.  

Minimalnie niższą wielkość przewozów odnotowano na linii 50, na której autobusy przewiozły w skali 

miesiąca 86 818 osób (13,3% łącznej liczby klientów konińskiej komunikacji miejskiej). 

Trzecią pod względem wielkości miesięcznych przewozów, była linia 56, z której skorzystało 57 176 pa-

sażerów (8,8% ogółu pasażerów).  

Niewiele niższe przewozy zarejestrowano na linii 52 – 55 708 pasażerów (8,5% ogółu pasażerów).  

Żadna z pozostałych linii nie przekroczyła już progu 50 tys. pasażerów. 

Z czterech linii o największych średniomiesięcznych przewozach – 50, 52, 53 i 56 – skorzystało łącznie 

287 580 osób, a więc 44,1% wszystkich pasażerów konińskiej komunikacji miejskiej.  

Były to połączenia o największym znaczeniu w obsłudze komunikacyjnej miasta.



PRZEWOZY OGÓŁEM W PRZECIĘTNYM MIESIĄCU – JESIEŃ 2018 R. 
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Linia 
Miesięczna liczba 

pasażerów 

Udział w przewozach 

pasażerów [%] 

Miesięczna praca 

eksploatacyjna [km] 

Udział w pracy 

eksploatacyjnej [%]  

Liczba 

pasażerów na 1 wzkm 

50 86 818  13,31 25 494,00 7,97 3,4 

51 45 021 6,90 16 944,75 5,30 2,7 

52 55 708 8,54 25 494,87 7,97 2,2 

53 87 878 13,47 36 752,46 11,49 2,4 

54 37 824 5,80 21 230,25 6,64 1,8 

54B 3 150 0,48 1 927,17 0,60 1,6 

55 18 535 2,84 17 252,82 5,39 1,1 

56 57 176 8,76 37 302,12 11,66 1,5 

57 14 244 2,18 10 108,29 3,16 1,4 

58 36 153 5,54 19 578,39 6,12 1,8 

59 35 500 5,44 12 238,80 3,83 2,9 

60 37 137 5,69 13 886,10 4,34 2,7 

61 35 485 5,44 14 411,31 4,50 2,5 

62 20 966 3,21 9 286,32 2,90 2,3 

64 24 612 3,77 9 650,34 3,02 2,6 

65 5 507 0,84 7 120,20 2,23 0,8 

66 19 296 2,96 11 805,24 3,69 1,6 

67 6 405 0,98 5 354,16 1,67 1,2 

69 5 250 0,80 3 939,60 1,23 1,3 

70 9 753 1,49 8 998,02 2,81 1,1 

71 8 527 1,31 7 236,60 2,26 1,2 

100 1 531 0,23 3 896,70 1,22 0,4 

Razem sieć 652 476 100,00 319 908,51 100,00 2,0 



WIELKOŚĆ POPYTU W PRZECIĘTNYM MIESIĄCU – PODSUMOWANIE 
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W skali przeciętnego miesiąca wyłącznie w granicach administracyjnych Konina zrealizowano 540 616 

przejazdów, tj. 82,9% wszystkich przejazdów wykonanych na liniach konińskiej komunikacji miejskiej. 

Na dziewięciu liniach: 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62 i 64 udział w przewozach pasażerów był wyższy 

od udziału w pracy eksploatacyjnej, mierzonej liczbą wykonywanych wozokilometrów.  

Zdecydowanie najkorzystniej pod tym względem wypadła linia 50, na której udział w przewozach pasa-

żerów stanowił 167% udziału w pracy eksploatacyjnej, ale bardzo dobre rezultaty osiągnęły także linie 

59, 60 i 51, których udziały w przewozach pasażerów stanowiły odpowiednio 142, 131 i 130% ich udzia-

łów w wielkości pracy eksploatacyjnej. 

Obszar obsługiwany konińską komunikacją miejską zamieszkiwało 109 165 osób. Zarejestrowana mie-

sięczna liczba osób korzystających z jej usług – 652 476 pasażerów – stanowiła równowartość 5,98 prze-

jazdów przeciętnego mieszkańca obsługiwanego obszaru w skali miesiąca.  

Jest to wartość dość niska, jak na sieć komunikacyjną obsługującą ponad 100 tys. mieszkańców.



STRUKTURA CZASOWA POPYTU 
– UDZIAŁ PRZEWOZÓW W KOLEJNYCH TRZYGODZINNYCH PRZEDZIAŁACH 
W CAŁKOWITEJ LICZBIE PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW – JESIEŃ 2018 R. 
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STRUKTURA CZASOWA WYKORZYSTANIA POJAZDÓW 
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W dniu powszednim autobusy MZK najlepiej były wykorzystane w międzyszczytowej porze godzinowej 

11-14, przewożąc przeciętnie 2,9 pasażera w przeliczeniu na kilometr. 

Relatywnie najwyższe wykorzystanie pojazdów w tych godzinach zostało zdeterminowane ograniczoną 

ich liczbą na trasach w analizowanej porze.  

Nieco niższe wykorzystanie pojazdów – na poziomie 2,6 pasażerów na kilometr – odnotowano w porze 

godzinowej 14-17.



KONCEPCJA OPTYMALIZACJI SFERY PODAŻY USŁUG 
KONIŃSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

– WARIANT ZACHOWAWCZY ZMIAN W OFERCIE PRZEWOZOWEJ 

19 

Zawarte w opracowaniu różne uwarunkowania funkcjonowania konińskiej komunikacji miejskiej na ob-

szarach gmin ościennych, determinują konieczność sformułowania koncepcji zmian optymalizacyjnych 

oferty przewozowej w dwóch wariantach. 

Pierwszy wariant modyfikacji podaży usług – zachowawczy – nie zakłada zasadniczych zmian w jej 

kształcie, a jedynie wnikliwą analizę wyników badań marketingowych każdego z kursów i podejmowanie 

ewentualnych decyzji operacyjnych odnośnie rezygnacji z dalszego wykonywania wybranych kursów 

bezpośrednio w procesie układania nowych rozkładów jazdy.  

W tym wariancie można założyć określony próg efektywności eksploatacyjnej utrzymywania kursów 

(np. wykorzystanie pojazdów na poziomie 1,0 pasażera na kilometr przynajmniej w jednym z kierunków 

w parze kursów) i eliminować połączenia niespełniające przyjętego warunku, symulując jednocześnie 

skutki zmian w podaży – w postaci przeniesienia części popytu na kursy sąsiednie.  

Postępując w ten sposób należałoby zrezygnować z utrzymywania kursów wczesnoporannych i późno-

wieczornych na większości linii (także miejskich) oraz części kursów niedzielnych. 



KONCEPCJA OPTYMALIZACJI SFERY PODAŻY USŁUG 
KONIŃSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

– WARIANT EKSPANSYWNY ZMIAN W OFERCIE PRZEWOZOWEJ 
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Drugi wariant zmian w podaży usług – ekspansywny – zakłada konieczność kompleksowej przebudowy 

obecnie obowiązujących rozkładów jazdy. Celem tej zmiany ma być zaspakajanie najważniejszych po-

stulatów przewozowych zgłaszanych przez mieszkańców Konina pod adresem komunikacji miejskiej 

w stopniu większym niż obecnie. 

Za warunek brzegowy koncepcji w tym wariancie przyjęto zaprojektowanie minimum siedmiu linii funk-

cjonujących w porach największego popytu z rytmiczną częstotliwością nie niższą niż 30-minutową, za-

pewniających na wspólnie obsługiwanych ciągach komunikacyjnych naprzemienne odjazdy z najważniej-

szych przystanków nie rzadziej niż co 15 min. 



WARIANT EKSPANSYWNY ZMIAN W OFERCIE PRZEWOZOWEJ – ZAŁOŻENIA 
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W rozkładzie jazdy opartym na częstotliwości modułowej, odjazdy pojazdów poszczególnych linii z przy-

stanków krańcowych są wynikiem zależności odjazdów na wspólnie obsługiwanych ciągach komunika-

cyjnych. W rezultacie, rozkład jazdy układa się jak gdyby od środka trasy, a nie poprzez wyznaczanie 

kolejnych odjazdów z przystanków początkowych.  

Warunkiem uzyskania efektu synchronizacji rozkładów w skali całej sieci komunikacyjnej jest: 

▪ skupienie tras wszystkich linii obsługujących wspólnie dany kierunek ruchu w wiązki o jednolitym 

przebiegu przez obszary generujące największy popyt; 

▪ przeprowadzenie kategoryzacji linii, czyli przyporządkowania każdej z linii do jednej z kategorii wzglę-

dem obowiązującej w danej porze dnia częstotliwości modułowej.



PROPONOWANA SIATKA POŁĄCZEŃ – STRUKTURA LINII 
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W wariancie ekspansywnym zmian w ofercie przewozowej, projektowany nowy system obsługi komuni-

kacyjnej Konina tworzy dziewiętnaście skategoryzowanych linii autobusowych: 

▪ siedem linii podstawowych: 50, 51, 52, 53, 54, 56 i 62; 

▪ trzy linie uzupełniające: 58, 59 i 60; 

▪ osiem linii zindywidualizowanych: 54B, 55, 57, 61, 65, 69, 70 i 71; 

▪ jedna linia nocna: 100. 

Wyłącznie ze względu na narzucone ramy koncepcji, tj. oszczędność 20% obecnej liczby wozokilome-

trów, nie założono funkcjonowania w siei konińskiej komunikacji miejskiej żadnej linii priorytetowej, 

na której obowiązywałaby częstotliwość podwojona w stosunku do obowiązującej na liniach podstawo-

wych. 

Gdyby nie było konieczności redukcji liczby wozokilometrów w przedstawionej skali, to należałoby uru-

chomić przynajmniej dwie linie priorytetowe, na których w całym okresie funkcjonowania konińskiej ko-

munikacji miejskiej z podstawową częstotliwością 30-minutową, czyli w godzinach 6-17 w dniu powsze-

dnim, obowiązywała częstotliwość podwojona – kursy odbywałyby się co 15 minut. 

Status linii priorytetowych powinny mieć wówczas linie 50 i 52.



PROPONOWANA SIATKA POŁĄCZEŃ – KOORDYNACJA ROZKŁADÓW JAZDY 

23 

Na liniach miejskich podstawowych i uzupełniających zakłada się pełną koordynację rozkładów jazdy – 

zgodnie z częstotliwością modułową obowiązującą w danej porze doby i rodzaju dnia tygodnia. 

Wstępnie założono brak zmian w trasach dziewięciu linii: 50, 54B, 55, 58, 59, 69, 70, 71 i 100.  

Zmiany tras przewidziano natomiast dla dziesięciu linii: 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62 i 65, aczkolwiek 

w przypadku niektórych linii likwidacji uległaby jedynie część wariantów tras i wyznaczony zostałby naj-

ważniejszy wariant podstawowy.  

Zlikwidowane zostałyby trzy linie: 64, 66 i 67.



PROPONOWANE PRZEDZIAŁY CZĘSTOTLIWOŚCI MODUŁOWEJ 
NA KOORDYNOWANYCH LINIACH: 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60 I 62 

W WARIANCIE EKSPANSYWNYM ZMIAN W OFERCIE PRZEWOZOWEJ 
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Przedział 

godzinowy 

Rodzaj dnia tygodnia 

dzień powszedni sobota niedziela 

częstotliwość 

modułowa 

[min] 

funkcjonujące 

linie 

częstotliwość 

modułowa 

[min] 

funkcjonujące 

linie 

częstotliwość 

modułowa 

[min] 

funkcjonujące 

linie 

5:00-6:00 60/120* 

50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58*, 59, 

60*, 62 

60/120* 

50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58*, 59, 

60*, 62 60/120* 

50, 51, 52, 53, 

54, 56 

6:00-17:00 30/60* 

50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58*, 

59*, 60*, 62 

50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58*, 59, 

60*, 62* 
17:00-21:00 

60/120* 

50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58*, 59, 

60*, 62 
21:00-23:00 

50, 51, 52, 53, 

54, 56 

50, 51, 52, 53, 

54, 56 



MAPKA SIECI KOMUNIKACYJNEJ W WARIANCIE EKSPANSYWNYM 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 51 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 52 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 53 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 54 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 56 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 60 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 61 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 57 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 62 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 65 - CENTRUM 
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PROPONOWANA ZMIANA TRASY LINII 65 - PĄTNÓW 
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LIKWIDOWANA LINIA 64 
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LIKWIDOWANA LINIA 66 – STARY KONIN I CENTRUM 
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LIKWIDOWANA LINIA 66 – GOSŁAWICE I PĄTNÓW 
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LIKWIDOWANA LINIA 67 – STARY KONIN I CENTRUM 
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LIKWIDOWANA LINIA 67 – GOSŁAWICE, PĄTNÓW I BERNARDYNKA 
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PODSUMOWANIE PROPONOWANYCH ZMIAN W PODAŻY USŁUG PRZEWOZOWYCH (1) 
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W narzuconych uwarunkowaniach znaczącego obniżenia podaży usług, przedstawiona propozycja wy-

daje się być rozwiązaniem optymalnym, jak na oczekiwane przez pasażerów warunki obsługi komunika-

cyjnej miasta wielkości Konina, gdyż zapewnia ona realizację najważniejszych postulatów zgłaszanych 

w stosunku do konińskiej komunikacji miejskiej, przy racjonalnym poziomie jej dofinansowania ze środ-

ków z budżetu miasta. Nie jest jednocześnie propozycją zmian radykalnych, co także ma określone zalety. 

Zaproponowane zmiany ułatwią także wprowadzenie w dalszej przyszłości wymogów narzuconych 

ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, gdyż dzięki uporządko-

waniu tras linii możliwe będzie wyznaczenie miejsc do zainstalowania ładowarek.



PODSUMOWANIE PROPONOWANYCH ZMIAN W PODAŻY USŁUG PRZEWOZOWYCH (2) 
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Gdyby jednak nie zachodziła potrzeba redukcji liczby wozokilometrów, to w sieci komunikacyjnej nale-

żałoby zaplanować przynajmniej dwie linie priorytetowe, na których w całym okresie założenia funkcjo-

nowania konińskiej komunikacji miejskiej z częstotliwością 30-minutową, czyli w godzinach od 6 do 17 

w dniu powszednim, obowiązywałaby częstotliwość podwojona – kursy co 15 minut.  

W świetle wyników badań marketingowych, status takich połączeń powinny uzyskać linie 50 i 52. 

Podwojenie liczby kursów na tych dwóch liniach zapewniłoby obsługę ciągu: Dworzec PKP – Okólna – 

Dworzec PKP w takcie częstotliwości co 7,5 minuty. Możliwe byłoby wówczas również wydłużenie trasy 

linii 62 do ul. Grójeckiej, zapewniające także w tym rejonie miasta częstotliwość 15-minutową (zapew-

nianą łącznie przez linie 51 i 62).  

Wskazane byłoby też zwiększenie częstotliwości w szczytach szkolno-pracowniczych na niektórych li-

niach, poprawiające warunki przewozu pasażerów w sytuacji bezpłatnych przejazdów dla uczniów. 

W dalszej kolejności należałoby zastanowić się też nad poprawą częstotliwości obsługi południowych 

osiedli miasta – zwiększyć intensywność obsługi rejonów pętli Piłsudskiego i Topazowa przynajmniej 

do 10 minut w godzinach szczytów podaży usług.  

Takie udogodnienia powodują jednak zachowanie obecnej liczby wozokilometrów, tylko w inny sposób 

rozplanowanej, a nie oszczędności.



PROPONOWANE ZMIANY TARYFOWE – PRZESŁANKA OBNIŻENIA CEN 
BILETÓW OKRESOWYCH NA OKAZICIELA 
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Specyficzną cechą taryfy opłat obowiązującej w konińskiej komunikacji miejskiej jest bardzo duża róż-

nica pomiędzy ceną biletu 30-dniowego imiennego a ceną identycznego biletu na okaziciela. Kwota 150 zł 

(cena biletu na okaziciela) stanowi aż 192% ceny biletu sieciowego imiennego i zarazem 214% ceny 

biletu sieciowego na jedną linię.  

W świetle wyników różnych badań marketingowych, nie należy się zbytnio obawiać zrównania cen bile-

tów imiennych i na okaziciela, ponieważ nie ma w naszym kraju praktyki zdecydowanie intensywniej-

szego wykorzystywania tych ostatnich. Przyjazna i akceptowalna przez klientów cena biletu na okaziciela 

może być nawet atutem taryfy, zachęcającym do korzystania z komunikacji miejskiej użytkowników sa-

mochodów osobowych.  

Zdaniem autorów opracowania, miesięczne bilety na okaziciela (wyłącznie normalne), mogą być w Koni-

nie oferowane w identycznych cenach, jakie zaproponowano dla biletów imiennych, lub bardzo do nich 

zbliżonych – tylko w niewielkim stopniu je przewyższających.



PROPONOWANE ZMIANY TARYFOWE – LIKWIDACJA BILETÓW OKRESOWYCH 
TRASOWANYCH PRZY JEDNOCZESNYM OBNIŻENIU CEN BILETÓW SIECIOWYCH 
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Najlepsze efekty ekonomiczne i społeczne zapewnia taryfa promująca stałych użytkowników komunika-

cji miejskiej – nabywców biletów okresowych sieciowych – których cena powinna się kształtować jako 

równowartość 25-30 biletów jednorazowych. W Koninie cenę miejskiego sieciowego biletu miesięcznego 

skalkulowano jako niemal 28-krotność ceny biletu jednorazowego – właściwa proporcja została więc 

zachowana. 

Rozważenia wymaga natomiast uproszczenie taryfy opłat, polegające na likwidacji biletów okresowych 

trasowanych, ważnych na jedną linię. Korzyści o charakterze ekonomiczno-finansowym, związane z re-

latywnie wysokim udziałem przejazdów realizowanych na podstawie biletów okresowych, wynikają 

przede wszystkim z większej ruchliwości komunikacyjnej pasażerów posiadających ten rodzaj biletów. 

Aby nie podwyższać obecnych cen biletów okresowych, należałoby w cenie obecnego biletu ważnego 

na 1 linię (tj. 70 zł), umożliwić korzystanie z całej sieci linii w granicach administracyjnych miasta Konina 

wraz z fragmentami tras podmiejskich, które – ze względu na układ dróg – trzeba pokonać, aby dojechać 

do niektórych osiedli miasta. Zmiana taka stanowiłaby wyraźną zachętę do zakupu biletów okresowych 

– preferencję dla stałych użytkowników komunikacji miejskiej.



PODZIĘKOWANIE ZA UWAGĘ 
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Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.  

 

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting  

ul. Strzelców 1B/33, 81-586 Gdynia  

tel. 601 61 75 18, 661 66 75 18, fax 58 740 54 44  

 

Zachęcam do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku i polubienia nas. 

 

 


