
 
KPKM. Komunikacja inna niż wszystkie   
Białostockie Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej to nie tylko 
usługi przewozowe dla mieszkańców. Jest najbardziej innowacyjną spółka 
komunikacyjną w kraju, prekursorem obniżek cen paliw w Białymstoku i 
mecenasem kultury.  
 
KPKM prowadzi m.in. własną stację paliw, poradnię psychologiczną i ośrodek 
szkolenia kierowców. Należąca do spółki stacja – Paliwko przy Składowej, 
ponad rok temu stała się prekursorem obniżek cen paliw w mieście, bo zarząd 
KPKM, jako pierwszy, zdecydował się znacznie obniżyć cenę paliw na swojej 
stacji. Konkurencja nie miała wyjścia – również musiała zejść z ceny. W efekcie 
ceny paliwa spadły,  w mieście o 6, 5 proc., a Białystok stał się miastem o 
najniższym poziomie cen paliw w Polsce. I tak jest do dziś.  
Ale zasługą zarządu jest też zmiana stylu i mechanizmu zarządzania spółką. 
Prezes KPKM – Dariusz Ciszewski, znany ze swojego zamiłowania do nowinek 
technicznych, doprowadził do tego, że półtora roku temu przedsiębiorstwo 
zakończyło wdrażanie nowoczesnego systemu zarządzania, jakiego nie ma 
żadna inna spółka komunikacyjna w Polsce. To autorski projekt KPKM, który 
powstał na bazie oprogramowania firmy Microsoft kupionego od kilku 
prywatnych firm i przy współpracy naukowców z Politechniki Krakowskiej.  
Innowacyjny system składa się m.in. z ogromnej bazy informacyjnej, narzędzi 
analizy i raportowania danych oraz portalu internetowego. Umożliwia np. 
budżetowanie przedsiębiorstwa, zarządzanie kadrami czy elektroniczny obieg 
dokumentów. Dzięki stworzeniu jednej bazy informacji pozwala to m.in. na 
optymalizację rozkładów jazdy autobusów, tworzenie grafików pracy 
kierowców i rozliczanie czasu ich pracy, prowadzenie finansów i księgowości 
oraz gospodarki magazynowej, czy nawet prowadzenie aukcji elektronicznych.  
- Tak nowoczesnego rozwiązania, jak nasz zintegrowany system informatyczny, 
nie ma jeszcze żadna spółka komunikacyjna w kraju – mówi Dariusz Ciszewski. 
- Portal internetowy umożliwia każdemu z 370 pracowników dostęp do 
wszelkich informacji na swój temat, takich jak wysokość wynagrodzenia i 
premii czy grafik pracy na cały miesiąc. 
Jak dodaje prezes KPKM-u, nowy system oznacza dla spółki przede wszystkim 
oszczędność. Dzięki niemu można optymalnie dostosować autobus do 
konkretnej trasy, aby obsługa była jak najtańsza.  
– Mamy ponad 200. kierowców, a w bazie komputerowej jest informacja kto, 
jakim autobusem i kiedy będzie jeździł oraz na jakiej trasie – opowiada 
Ciszewski. – System nie pozwoli wysłać na trasę, gdzie jest dużo korków i 
skrzyżowań autobusu, który spala zbyt wiele paliwa.  
Zdaniem prezesa, system jest tak pojemny, że nie ma znaczenia, czy w firmie 
zatrudnionych będzie 400 osób czy pięć tysięcy.  



 – Liczę, że dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu, zmniejszymy koszty 
funkcjonowania spółki o 20, a nawet 30 proc. – tłumaczy.  
W 2009 r. KPKM osiągnęło 53 tys. zł zysku. 
W czerwcu tego roku KPKM zostało nominowane w ogólnopolskim konkursie 
„Liderzy społecznej innowacyjności”. Zyskało uznanie, jako firma, która 
wspiera mnóstwo instytucji kulturalnych, społecznych, inicjatyw sportowych i 
działań charytatywnych. Dba też o pracowników i ekologię – większość jej 
autobusów w okresie wiosenno-letnim jeździ na przyjaznym środowisku paliwie 
– bioestrach. Spółka od kilku lat wspiera białostocką kulturę. I to nie tylko 
finansowo, ale również czynnie – wraz z Galerią Arsenał i Książnicą Podlaska 
zorganizowała pierwszą w Polsce akcję o stałym charakterze, promującą 
literaturę i sztukę w białostockich autobusach miejskich - „Doznanie na 
żądanie”.  
 


