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W artykule omówiono sytuację Przedsiębiorstw Komunikacji Samo-
chodowej (PKS) na rynku przewozów pasażerskich w transporcie 
publicznym w okresie po transformacji ustrojowej w 1989 roku. 
W syntetycznym ujęciu przedstawiono warunki funkcjonowania ryn-
ku transportowego z uwzględnieniem pomocy państwa dla przedsię-
biorstw PKS, mającej na celu odzyskanie przez te przedsiębiorstwa 
zdolności do konkurowania na rynku.

Wstęp
Minione dziesięciolecia rozwoju gospodarki światowej spowodo-
wały znaczny wzrost konkurencyjności na różnych rynkach. Wraz 
z tym wzrostem zmieniły się także warunki gospodarowania nie 
tylko w sferze globalnych rynków światowych, ale także na wielu 
kontynentach, w tym również w Europie. Wejście Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 roku spowodowało, że polskie przedsiębior-
stwa stanęły przed potrzebą restrukturyzacji działalności w celu 
dostosowania się do wspólnego rynku. W wyniku zmienności 
podstawowych uwarunkowań ekonomicznych wśród przedsiębior-
ców zmieniła się świadomość ryzyka związanego z zachodzącymi 
zmianami. W okresie dostosowywania przedsiębiorstw do nowych 
warunków gospodarowania coraz częściej czynniki otoczenia ze-
wnętrznego i wewnętrznego zaczynają oddziaływać na wszystkie 
organizacje gospodarcze. Czynniki te wpływają na powodzenie 
lub niepowodzenie znacznej liczby przedsiębiorstw. Szczególnie 
trudna staje się działalność na rynkach, które w wyniku procesów 
transformacji ustrojowej zaczynają podlegać liberalizacji. Dotkli-
wie zaczyna ten stan odczuwać rynek polski. Utrata pozycji domi-
nującej przez wiele przedsiębiorstw zaczyna w sposób zasadni-
czy wpływać na ich kondycję finansową, w tym generowane zyski, 
oraz na wizerunek. Okazuje się, że wiele przedsiębiorstw coraz 
dotkliwiej odczuwa wpływ konkurencji. Pomijając ryzyko, które 
płynie np. ze zmian kursów walutowych, największym proble-
mem przedsiębiorców po przystąpieniu Polski do UE są trudności 
w dostosowaniu się do uwarunkowań płynących z wolnego rynku 
i konkurencji przedsiębiorstw na nim funkcjonujących. Trudności 
te dotyczą wszystkich sektorów i gałęzi gospodarki. 

Konkurencyjny obszar rynku w zakresie transportu zbiorowego, 
tak jak w innych obszarach, „pojawił się” w kraju po zmianach 
ustrojowych i obejmuje przede wszystkim przedsiębiorstwa świad-
czące usługi przewozu osób – zarówno autobusami, koleją, jak 
i samolotami.

Obszary rynku pasażerskiego a przedsiębiorstwa PKS
Obecny kształt rynku przewozów pasażerskich w Polsce różni się 
od sytuacji z okresu przed 2000 r. i z pierwszych lat XXI w. Wtedy 
na rynku dominującymi podmiotami były Państwowe Przedsię-
biorstwa Komunikacji Samochodowej, Polskie Koleje Państwo-
we, przekształcone w 2001 r. w państwową spółkę PKP PR, oraz 
Państwowe Przedsiębiorstwo PLL LOT, również przekształcone 
w państwową spółkę PLL LOT S.A. Zmiany te odbyły się w ra-

mach regionalizacji przewozów pasażerskich, a także w wyniku 
komercjalizacji. Dzisiejszy rynek przewozów pasażerskich to 
kilka tysięcy przedsiębiorstw o różnej formule prawnej i bardzo 
zróżnicowanej strukturze zatrudnienia. Transport pasażerski 
w komunikacji podmiejskiej i międzymiastowej realizowany przez 
przewoźników to transport autobusowy oraz transport osobowy 
realizowany samochodami osobowymi o wadze poniżej 3,5 t 
dmc. Inny podział w zakresie transportu osób to transport osób 
autobusami (powyżej 8 osób plus kierowca) oraz pozostałymi 
środkami transportowymi.

Wśród podmiotów świadczących przewozy osób w szczególnie 
trudnej sytuacji znalazły się przedsiębiorstwa PKS: straciły one 
wielu pasażerów. Było to wynikiem braku ich lojalności. Lojalność 
jest natomiast istotnym czynnikiem poprawy sytuacji rynkowej i fi-
nansowej przedsiębiorstw [3, 4].

O trudnej sytuacji przedsiębiorstw PKS świadczy też wzrost 
udzielanych licencji w omawianym okresie. W 2007 r. w Polsce 
udzielono około 8,3 tys. licencji na krajowy przewóz osób dla oko-
ło 57,2 tys. pojazdów. W 2010 r. wszystkich licencji na przewóz 
osób wydano już dla ponad 63 tys. pojazdów (ok. 6 tys. więcej) 
w tym dla PKS łącznie dla ok. 16 tysięcy autobusów.

W ramach komunikacji regularnej – wg danych GUS – pod ko-
niec 2010 r. zarejestrowanych było 97 tys. autobusów; w roku 
2013 było to już 102,6 tys. autobusów.

Działające obecnie na rynku przewozowym przedsiębiorstwa 
PKS straciły pozycję monopolisty. Spośród 174 przedsiębiorstw 
państwowych PKS (według stanu na dzień 1 stycznia 1999 r.) 
1 września 2013 r. działało już tylko 112 firm, których struktura 
własnościowa przedstawiona jest na rys. 2.

Pozostałe 62 firmy zostały zlikwidowane lub włączone jako od-
działy do firm sprywatyzowanych. W 2013 roku PKS działały jako:

 � spółki skomunalizowane (tj. oddane samorządom różnego 
szczebla) – 33 podmioty;

 � spółki skomercjalizowane – funkcjonujące jako jednoosobowe 
spółki skarbu państwa, nadzorowane przez ministra Skarbu 
Państwa– 12 podmiotów;

 � spółki sprywatyzowane – 67 podmiotów.
Obecnie przedsiębiorstwa PKS nie są jedynymi przedsiębior-

stwami transportowymi. Wpłynęła na to liberalizacja i demonopo-
lizacja rynku regionalnych przewozów autobusowych, dokonana 
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w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku. Rozwój PKS 
zależał przede wszystkim od zdolności konkurowania, która zo-
stała uzależniona m.in. od takich czynników jak: 

 � umiejętność wdrażania innowacji;
 � efektywność wykorzystania zasobów; 
 � umiejętność przewidywania i dostosowania się do zmian rynko-
wych oraz kreowania nowych idei i tworzenia nowych wartości 
dla klientów;

 � zdolność odbudowy taboru [7].
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na kondycję PKS były 

malejące potoki pasażerskie. Od początku transformacji ustrojo-
wej nastąpił spadek osób korzystających z przewozów komunika-
cji zbiorowej autobusami. W 2000 roku autobusami przewieziono 
ponad 954,5 mln pasażerów. Natomiast w 2013 r. transportem 
autobusowym (dotyczy podmiotów o liczbie pracujących powyżej 
9 osób) przewieziono już tylko 459,9 mln pasażerów, tj. o 7,5% 
mniej niż przed rokiem, a ponad połowę mniej niż w 2000 roku. 
W 2013 roku przewozy pasażerów obniżyły się o:

 ¡ 7,1% w komunikacji regularnej; 
 ¡ 2,8% w komunikacji regularnej specjalnej;
 ¡ 25,6% przewozach pozostałych. 

Do spadku tego m.in. przyczynił sie wzrost liczby samochodów 
osobowych (rys. 3), które są nie tylko modne, lecz zaspokajają 
także potrzebę wygodnego podróżowania. Obecnie z transportu 
publicznego korzystają głównie:

 ¡ młodzież i dzieci w wieku szkolnym; 
 ¡ emeryci i renciści;
 ¡ pracownicy w zorganizowanych przewozach pracowniczych;
 ¡ osoby fakultatywnie korzystające z transportu publicznego. 

Od 1.01.2002 r. organizatorem komunikacji publicznej zostały 
samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wzrastająca licz-
ba firm konkurujących na rynku przewozowym powoduje wzrost 
konkurencyjności firm przewozowych. Liczba przewoźników zwięk-
szyła się w sposób zasadniczy i w 2013 r. przewoźników było już 
ok. 1,2 tys. Ma to niekorzystny wpływ na sytuację ekonomiczną 
przewoźników i szczególnie dotyka Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej, które w tym okresie (od początku transformacji 
ustrojowej) podlegają przekształceniom i często zmieniają wła-
ściciela. Pojawienie się na rynku znacznej liczby przewoźników 
powoduje zasadnicze zmiany na rynku publicznego transportu 
zbiorowego. Do tych zmian należą przede wszystkim:

 � powielanie linii komunikacyjnych;
 � obniżenie cen biletów;
 � obniżenie rentowności istniejących przedsiębiorstw, głównie 
PKS;

 � utrudnienia w monitoringu rynku (GUS opiera się tylko na da-
nych zbieranych od zaledwie kilku procent podmiotów działa-
jących na rynku przewoźników).
Do trudnej sytuacji przedsiębiorstw przyczyniły się też te wła-

śnie przedsiębiorstwa. Mimo wielu wysiłków zmierzających do 
sprostania potencjalnym klientom PKS jest marką utożsamianą 
z usługą niskiej wartości, z której korzysta się w ostateczności [1].

Trudna sytuacja finansowa w PKS w ostatnich latach zmusiła 
wiele z tych przedsiębiorstw do ubiegania się o pomoc publicz-
ną w celu odzyskania trwałej zdolności konkurowania na rynku 
wewnętrznym. Trzeba zaznaczyć, że pomoc oznacza określoną 
korzyść, którą przedsiębiorca otrzymuje, a której nie mógłby 
otrzymać w ramach normalnej swojej działalności gospodarczej 
[2]. Obok Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej o pomoc 
publiczną ubiegały się też inne przedsiębiorstwa sektora trans-
portu zbiorowego.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw PKS
Pomoc publiczna związana jest nieodłącznie z restrukturyza-
cją. Pojęcie to opisuje wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne 
w przedsiębiorstwie, dokonywane na różnych etapach cyklu ży-
cia przedsiębiorstwa, nakierowane na podniesienie efektywności, 
optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę konkurencyjności 
[6]. Wielkość pomocy zależy od możliwości restrukturyzacyjnych 
przedsiębiorstwa, które musi posiadać minimum 50% środków 
potrzebnych na restrukturyzację.

Wielkość przyznanej pomocy w okresie od 2004 r. do 
31.12.2013 r. dla firm z dominującym kapitałem publicznym – 
PKS, PKP PR i PLL LOT S.A. przedstawiono na rys. 5.

Na koniec 2013 r. z podmiotów, które otrzymały pomoc publicz-
ną, działają PKP PR, PLL LOT oraz PKS (te funkcjonują w Ostrow-
cu Świętokrzyskim, w Staszowie, w Puławach, w Ostrowie Wiel-
kopolskim i w Lublińcu). Pozostałe przedsiębiorstwa PKS, które 
otrzymały pomoc, są w stanie likwidacji lub zostały zlikwidowane. 
Z tak dużej liczby Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej 
tylko 9 PKS otrzymało pomoc (nie zachowały się dane, ile przed-
siębiorstw ubiegało się o pomoc i jej nie otrzymało, jednak wg 
wiedzy autora było to zaledwie kilka firm). 

Ta niewielka liczba przedsiębiorstw, która otrzymała pomoc, 
wynika z konieczności spełnienia przez ubiegającego się o pomoc 
szeregu warunków, które wymagane są przy ocenie wniosku przez 
MSP, UOKiK, oraz wytycznych KE. 

Jednym z głównych warunków jest to, aby przedsiębiorstwo 
znajdowało sie w trudnej sytuacji ekonomicznej, która została 
określona w pkt 9–11 wytycznych, z których wynika, że przed-
siębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej to taki, 

Rys. 3. Liczba samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców w latach 
2000–2013
Źródło: oprac. własne na podst. danych GUS.
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który nie jest w stanie ze środków własnych lub pozyskanych np. 
od instytucji finansowych pokryć strat. Posiada rosnące zaległości 
płatnicze itp. (pkt 11 wytycznych).

Minister Skarbu Państwa pomocy na restrukturyzację udziela 
przeważnie w formie pożyczki, dotacji lub podwyższenia kapitału 
zakładowego poprzez objęcie akcji lub udziałów. Pomoc na re-
strukturyzację zawsze ograniczona jest do minimum wymagane-
go w celu przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności 
do konkurowania na rynku. 

Oprócz wniosku na restrukturyzację przedsiębiorstwo ubiega-
jące się o pomoc publiczną obowiązane jest przedstawić plan 
restrukturyzacji. Podstawowe cele restrukturyzacji można spro-
wadzić zasadniczo do: 

 � zwiększenia konkurencyjności, dostosowania się do zmian 
w otoczeniu i elastyczności w funkcjonowaniu;

 � zapewnienia jak najlepszej integracji działań i procesów;
 � kreowania nowoczesnej kultury organizacji;
 � wzrostu innowcyjności [9].
Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa załączony do wniosku 

o pomoc publiczną powinien zawierać:
 � prezentację różnych założeń rynkowych, wynikających z badań 

rynku;
 � analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;

 � prezentację proponowanej przyszłej strategii przedsiębiorstwa 
i opis sposobu powrotu do żywotności ekonomicznej;

 � pełny opis i przegląd różnych planowanych środków restruktu-
ryzacyjnych i związanych z nimi kosztów;

 � harmonogram wdrożenia różnych środków oraz ostateczny ter-
min wdrożenia planu restrukturyzacyjnego w pełni;

 � informacje o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa, 
w szczególności o ich wykorzystaniu i ich redukcji;

 � pełny opis uzgodnień finansowych do celów restrukturyzacji, 
w tym:

 – wykorzystanie wciąż dostępnego kapitału,
 – sprzedaż aktywów lub spółek zależnych w celu finansowania 

restrukturyzacji,
 – finansowe zobowiązania udziałowców i osób trzecich (jak 

kredytodawcy, banki),
 – wielkość pomocy publicznej i wykazanie zapotrzebowania 

na nią;
 � projektowane zyski i straty na kolejne 5 lat wraz z szacowaną 

stopą zwrotu z kapitału oraz oparte na kilku scenariuszach 
studium wrażliwości;

 � nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego oraz datę jego 
sporządzenia.
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa realizowana jest przy pomo-

cy środków określonych w planie restrukturyzacji, z których 50% 
przedsiębiorca otrzymuje w formie pomocy od Ministra Skarbu 
Państwa, a drugą część musi posiadać jako środki własne. Dlate-
go bardzo istotnym elementem planu restrukturyzacji jest wyko-
rzystanie dostępnego kapitału, np. z restrukturyzacji majątkowej, 
a także z kredytu, leasingu itp.

Jak wynika z wykresu przedstawionego na rys. 6, wszystkie 
PKS, które otrzymały pomoc, przed jej otrzymaniem notowały 
przynajmniej przez trzy kolejne lata stratę. Spółki te w latach 
2008–2011 znalazły się w swego rodzaju „tyglu” strat. Na dobry 
wynik finansowy PKS w Lublińcu w 2011 r. złożyła się zarówno 
pożyczka na ratowanie, jaką PKS otrzymał od Skarbu Państwa, 
jak i sprzedaż pewnych środków trwałych przedsiębiorstwa.

Wnioski przedsiębiorstw o przyznanie pomocy na restruktury-
zację (wraz z załączonymi do nich planami restrukturyzacji i ana-
lizami rynku przewozowego) w danym regionie przeszły procedurę 
zatwierdzenia, czyli:

 ¡ zostały uchwalone przez właściwe organy przedsiębiorstw 
(zarządy, rady nadzorcze oraz zgromadzenia wspólników lub 
akcjonariuszy);

 ¡ zostały przedstawione do notyfikacji Komisji Europejskiej przez 
państwo polskie reprezentowane przez UOKiK,

 ¡ uzyskały zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy (KE 
stwierdza, że pomoc jest zgodna z Wytycznymi).
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Rys. 5. Wielkość pomocy publicz-
nej przyznanej przez Skarb Pań-
stwa w poszczególnych obsza-
rach transportu pasażerskiego 
w latach 2004–2013
Źródło: oprac. własne na podst. ra-
portów rocznych Skarbu Państwa
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Ostatnim etapem udzielenia pomocy publicznej jest notarialna 
umowa Ministra Skarbu Państwa z przedsiębiorcą; w umowie tej 
zawarte są zasady udzielenia pomocy, jej wysokość oraz warunki, 
które musi spełnić przedsiębiorstwo. W przypadku wykorzystania 
otrzymanej pomocy publicznej niezgodnie z umową przedsiębior-
ca jest zobowiązany pomoc zwrócić.

Przedsiębiorstwa PKS w różny sposób realizowały plany re-
strukturyzacyjne. Na skuteczność wykonania planów miała wpływ 
przede wszystkim sytuacja rynkowa. Jak wcześniej wspomniano, 
nie wszystkie PKS zakończyły restrukturyzację z powodzeniem. 

Zakończenie
Trudności w dostosowaniu się przedsiębiorstw transportowych do 
zliberalizowanego rynku w obszarze przewozu osób spowodowa-
ły trudną sytuację tych przedsiębiorstw, a to z kolei zmusiło te 
przedsiębiorstwa do szukania pomocy finansowej. Taką pomoc 
udzieliło im państwo zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Trze-
ba w tym miejscu podkreślić, że pomoc publiczna jest zakazana 
państwom członkowskim Unii Europejskiej na podstawie art. 107 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).

Opisane przedsiębiorstwa, które otrzymały pomoc publiczną, 
nadal konkurują na przedstawionym obszarze rynku transpor-

towego. Nie zawsze po-
moc publiczna dla tych 
przedsiębiorstw spełniła 
oczekiwania. Efekty po-
mocy były różne, jednak 
ich dokładne określenie 
wymaga przeprowadze-
nia szczegółowej analizy 
nie tylko ich obecnej sy-
tuacji, ale całego okre-
su funkcjonowania – od 
momentu ubiegania się 
o pomoc, poprzez okres 
realizacji programów 
restrukturyzacyjnych, 
po odzyskanie (bądź 
nie) zdolności do kon-
kurowania na r ynku. 

16 grudnia 2010 r. polski parlament uchwalił ustawę 
o publicznym transporcie zbiorowym. Weszła ona w życie 
z dniem 1 marca 2011 r. i wprowadziła bardzo istotne 
zmiany dotyczące nie tylko przedsiębiorców realizują-
cych publiczny transport zbiorowy, ale także pasaże-
rów. Ustawa nałożyła wiele obowiązków na samorządy. 
Od momentu wejścia w życie ustawy upłynęło ponad 
3,5 roku, jednak w Polsce niewiele się zmieniło. Regula-
cje zawarte w ustawie się nie przyjęły. Czas, jaki upłynął 
od 1.03.2011 r., był, zdaniem autora, wystarczający, 
aby samorządy wszystkich szczebli podjęły się pełnienia 
funkcji organizatora drogowego transportu zbiorowego. 
Czy ustawa będzie miała wpływ na konkurencyjność pod-
miotów zbiorowego transportu pasażerskiego? Dziś na 
to pytanie trudno odpowiedzieć.

Można postawić wiele tez na temat spodziewanych 
efektów restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzysta-
niem pomocy publicznej. Wymaga to jednak szczegóło-
wych analiz i przemyśleń, które pozostaną w kręgu zain-
teresowań autora. 
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Tab. 1. Wielkość przyznanej Przedsiębiorstwom 
Komunikacji Samochodowej w Polsce pomocy 
publicznej na restrukturyzację

Lp. Nazwa Przedsiębiorstwa Kwota pomocy 
(w tys. PLN)

1 PKS w Busku Zdrój 3000,0
2 PKS w Lublińcu 1000,0
3 PKS w Ostrowie Wlkp. 3650,0
4 PKS w Ostrowcu Św. 5200,0
5 PKS w Puławach 6000,0
6 PKS w Staszowie 2700,0
7 PKS w Wadowicach 1524,5
8 PKS w Świdwinie 400,0
9 PKS w Olkuszu* 300,0

Razem 23774,5
* dotyczy pożyczki na ratowanie.
Źródło: oprac. własne na podst. danych KE.
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State aid for passenger transport companies (PKS) in 2004-2013
In the article a situation of Passener Transport Companies on the 
transport market in the public transport in the period after the po-
litical transformation in 1989 was reviewed. In the synthetic terms 
conditions of transport market functioning were presented including 
the state aid for Passener Transport Companies aiming recovery their 
ability to compete on the market.


