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Nowelizacja ,,Lex Uber”- wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów 

Pasażerowie chcą wolności wyboru usługi. Przewozy zamawiane przez aplikację są tańsze i szybsze, 

a zdaniem klientów bardziej przewidywalne jeśli chodzi o ceną i komfortowe niż te 

konwencjonalnymi taksówkami. 

W marcu 2019 r. firma Quality Watch wraz z Fundacją Forum Konsumentów wykonała badanie 

dotyczące przewozów osobowych w największych miastach w Polsce.  

Celem badania konsumentów korzystających z taksówek i przewozów było poznanie postaw  i opinii 

wobec tych form podróżowania, popularności przewozów, ich mocnych i słabych stron. Ocenie 

poddano tez jakość realizowanych usług związanych z przewozami w takich wymiarach jak m.in. czas 

zamówienia przejazdu, łatwość zamówienia, zachowanie w trakcie jazdy, ceny, sposoby płatności. 

Audytorzy przejechali ponad 800 km pojazdami korporacji taksówkowych oraz autami nowoczesnych 

przewozów osobowych dostępnych poprzez aplikacje (w sumie 72 kursy w Warszawie, Wrocławiu i 

Krakowie). Sprawdzano m.in. czas zamówienia i dotarcia samochodu, łatwość zamówienia, 

zachowanie kierowcy, ceny czy sposoby płatności.  

Wnioski z projektu pokazywały że:  

• Usługi oparte na aplikacji działają lepiej i są lepiej oceniane przez klientów. 

• Ocena ta wynikała z faktu, iż tradycyjna taksówka zamawiana przez telefon dojeżdża dłużej (9 

minut vs 6 minut przewóz z aplikacji), nie jest znana trasa, którą pojazd się będzie poruszał, a co 

kluczowe jest droższa od taksówki zamawianej przez aplikację lub Uber czy Bolta (3,91zł/km vs 

3,23zł/km taxi zamawiane w aplikacji). 

• Przewidywalność usługi (pewność trasy, znajomość opłaty z góry) jest kluczem do wysokiej oceny 

przez konsumentów.  

• Mniejsze znaczenie dla konsumentów miała kwestia czy jest to taxi czy też przewóz taki jak Uber 

czy Bolt. Oceny wystawiane przez klientów były takie same, a nawet w czasami wyższe w 

przypadku Uber i Bolt.  

• Na podwyższenie jakości usług wpływał fakt możliwości oceny przejazdu w aplikacji. W 

przypadku taksówek zamawianych telefonicznie jedyną formą wyrażenia niezadowolenia może 

być reklamacja, na którą jednak mało kto się zdecyduje.  

Z badania wynika, że konsumenci chcą wygody, użyteczności i prostoty korzystania z usług i 

produktów. Stawiają na jakość i dostępność „tu i teraz”. A nowoczesne rozwiązania to dla nich w tym 

przypadku przejazdy zamawiane przez aplikację. Dostęp do szerokiej oferty usług przejazdu 

taksówkami i przewozami osobowymi to respektowanie jednego z podstawowych praw konsumenta, 

czyli do wolności wyboru. Ważne, aby im nie ograniczać dostępu do różnych opcji. – mówi Agnieszka 

Plencler, prezes Forum Konsumentów. 
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W życie wchodzi nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, tzw. "lex Uber". Nowe prawo ma 

porządkować rynek usług taksówkowych i zlikwidować szarą strefę w przewozie osób. Nie będzie 

potrzebny egzaminu z topografii miejscowości, a taksometr będzie mógł być zastąpiony aplikacją.  

Nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie 

miał zobligowany aby je prowadzić wyłącznie na rzecz przedsiębiorców posiadających odpowiednią 

licencję. W tym celu nałożono na pośrednika obowiązek weryfikacji czy kierowca, któremu zleca 

przewóz, posiada licencję na przewóz osób. A to powinno zapewnić bezpieczeństwo dla pasażerów 

co także było wskazywane jako potrzeba przez konsumentów.  

Na pewno będziemy obserwować realizację nowelizacji w praktyce ale jest ona dobrym krokiem w 

kierunku poprawy wygody konsumentów.   

#lex Uber #customerexperience  #konsument 

Informacja metodologiczna badania.  

W marcu 2019 r. firma Quality Watch na zlecenie Fundacji Forum Konsumentów wykonała badanie 

dotyczące przewozów osobowych w największych miastach w Polsce.  Badanie składało się z dwóch 

części: Badanie internetowe CAWI na próbie 500 dorosłych osób, uczestników panelu Ariadna, 

mieszkańców największych polskich miast (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, 

Szczecin, Bydgoszcz, Lublin), aktywnie korzystających z przejazdów osobowych i taksówek.  Badania 

opinii klientów po odbyciu przejazdów taksówkami i pojazdami przewozów osobowych dostępnych 

poprzez aplikacje w: Warszawie, Krakowie i Wrocławiu – próba 72 przejazdy.  

Dane kontaktowe Forum Konsumentów:    Dane kontaktowe Quality Watch: 

www.forumkonsumentow.org     www.qualitywatch.pl  

Prezes Fundacji: Agnieszka Plencler    Dyrektor Zarządzający: Piotr Szawiec 

agnieszkap@forumkonsumentow.org    piotr.szawiec@qualitywatch.pl 
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