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Problematyka funkcjonowania  
bezpłatnej komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli
Artykuł omawia problematykę związaną z podejmowaniem decyzji 
wprowadzających bezpłatną komunikację dla mieszkańców miasta. 
Opisuje w syntetycznym ujęciu sytuację finansowo-ekonomiczną Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli oraz 
możliwości wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w mieście (miała 
ona funkcjonować od 2015 r.). Wyniki ekonomiczne, jakie spółka 
osiągnęła w ostatnich latach, nie rokują jednak szybkiego wprowa-
dzenia zamiaru w pełnym zakresie. Mimo to w 2015 r. decyzją samo-
rządu wprowadzono bezpłatną komunikację dla podróżnych w wieku 
65–70 lat. W artykule przedstawiono dylematy związane z czynnika-
mi mającymi wpływ na decyzję samorządowców w zakresie realizacji 
planowanego projektu bezpłatnej komunikacji w mieście. 

Wstęp
W Zduńskiej Woli w 2014 r. w samorządzie zaproponowano 
wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, z której mogliby 
korzystać wszyscy pasażerowie. Wydawać by się mogło, że dla 
właściciela miejskiej spółki komunikacyjnej, mającego dobre 
chęci, nie będzie to żaden problem. Okazuje się, że tak nie jest. 
Współczesna wiedza z zakresu funkcjonowania komunikacji jest 
bogata i daje podstawy starannego przygotowania takiej decyzji. 
Szczególnie dotyczy to dokonania analizy uwarunkowań i zaplano-
wania etapów wprowadzenia tego specyficznego produktu, jakim 
jest bezpłatny bilet na rynku. Zatem wprowadzenie bezpłatnej ko-
munikacji wymaga opracowania swego rodzaju strategii. 

W 2015 r. podjęto decyzję, że bezpłatne przejazdy przysługu-
ją wyłącznie osobom w wieku 65–75 [7]. Zduńska Wola ma ok. 
44,5 tys. mieszkańców. Według danych GUS z 2013 r. jest ok. 
4 tys. mieszkańców w wieku 65–75 lat [4], którzy mogą podró-
żować komunikacją miejską bezpłatnie. Szacowany roczny koszt 
bezpłatnych biletów dla tej grupy osób to zaledwie 80 tys. zł. Śred-
nio dziennie w 2014 r. sprzedano w Zduńskiej Woli 1 958 biletów, 

a średnia cena biletu to 2,43 zł. Przeznaczona na bezpłatne bilety 
kwota w wysokości 80 tys. wystarcza na zaspokojenie potrzeb 
grupy ok. 4 tys. mieszkańców, co oznacza, że każdy z nich może 
w roku otrzymać ok. 20 bezpłatnych biletów.

Charakterystyka komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli 
Organizatorem komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli jest Gmina 
Miasto Zduńska Wola, która zgodnie z porozumieniami rolę orga-
nizatora pełni również na terenie gmin ościennych, tj. Sędziejowi-
ce, Szadek i Zapolice. Ponadto na mocy porozumienia z miastem 
Sieradz wykonywane są przewozy na linii Zduńska Wola–Sieradz. 
Operatorem wykonującym usługi dla organizatora jest MPK sp. 
z o.o. w Zduńskiej Woli. W spółce tej 100% udziałów posiada Mia-
sto Zduńska Wola.

Sytuacja finansowa MPK w Zduńskiej Woli od momentu jej 
przejęcia przez samorząd była różna. W latach 2003–2008 
w spółce wdrożono 2 plany naprawcze. Pierwszy przygotowany 
w 2003 r., a drugi w 2006 r. Oba plany doprowadziły do stabilnej 
pozycji spółki, która do końca 2008 r. funkcjonowała bez zakłó-
ceń. Częste zmiany zarządów doprowadziły w roku 2011 do utraty 
płynności finansowej. W maju 2011 r. nowo powołany zarząd miał 
przed sobą cel osiągnięcia właściwej kondycji spółki. Wizję rozwo-
ju spółki podzielono na 2 etapy:

 ¡ krótkoterminowy – przywrócenie stabilizacji pracy oraz budo-
wanie właściwych stosunków interpersonalnych,

 ¡ długoterminowy, służący długofalowym interesom spółki – przy-
gotowanie spółki do urynkowienia usług [3].
U podstaw celu długofalowego leżały przede wszystkim przesłan-

ki, że wcześniej czy później miasto zainteresuje się tym, żeby ku-
pować usługi komunikacyjne na zasadzie rynkowej, czyli wybierze 
takie firmy, które zaoferują dobre usługi za niższą cenę [3]. Jednak 
– mimo zapowiedzi zarządu – ta koncepcja rozwoju nie została zre-
alizowana, a prognozowany scenariusz nie wszedł w życie. Spółka 
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do dzisiaj istnieje. Samorząd jako właściciel spółki do tej pory 
nie zdecydował się na zrezygnowanie z jej usług.

Warto zauważyć, że niektóre samorządy w Polsce potrzeby 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zaspokajają za 
pośrednictwem firm wyłanianych w przetargach na podsta-
wie ustawy o zamówieniach publicznych (PZP) [8]. Przykła-
dem tu mogą być miasta: Myszków, Tczew, Żory, Oborniki czy 
Jelcz-Laskowice. Zdarza się też, że niektóre miasta, mimo że 
posiadają własne zakłady komunikacji, część linii przekazują 
do obsługi innym przedsiębiorstwom wyłanianym w przetar-
gach w oparciu o PZP. Takim przykładem jest miasto Radom.

Liczba przewiezionych pasażerów w ostatnich latach ma-
leje (rys. 1), a mimo to spółka w analogicznym okresie zano-
towała wzrost przychodów z działalności przewozowej (rys. 
2). Ten systematyczny wzrost prowadzi do poprawy sytuacji 
finansowej MPK. Istotnym źródłem dochodów jest rekom-
pensata za świadczenie usług w publicznych przewozach 
pasażerskich.

Z przedstawionych danych na rys. 3 wynika, że spółka 
w latach 2008 do 2010 zanotowała stratę w łącznej wyso-
kości ok. 1,1 mln zł. Mimo że w latach następnych osiągnę-
ła niewielkie zyski, to jednak nie jest w stanie wypracować 
zysku, który pokryłby skumulowaną stratę. Projektując wpro-
wadzenie bezpłatnej komunikacji dla wszystkich, należy więc 
zwiększyć rekompensatę dla spółki. Wobec tego powstaje 
pytanie, z jakich pozycji w budżecie miasta zrezygnować, by 
uzyskać ok. 1,6 mln zł. Planowane na 2016 r. przychody spół-
ki z działalności podstawowej składają się w ⅔ z rekompen-
saty, a w ⅓ ze sprzedaży biletów. Wysokość rekompensaty, 
zgodnie z regulacją zawartą w załączniku do rozporządzenia 
1370/2007, nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 
wynikowi finansowemu netto. Oblicza się go ze wzoru [2, 6]:

WFN = K – Ps – Pt + Z
gdzie:
K – koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu 
świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowią-
zań nałożonym przez właściwy organ i zawartym w umowie 
o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,
Ps – wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na 
sieci obsługiwanej w ramach danego zobowiązania z tytułu 
świadczenia usług publicznych,
Pt – przychody taryfowe i inne przychody wygenerowane pod-
czas wypełniania zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych,
Z – rozsądny zysk.

Dylematy związane z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji
Propozycja bezpłatnej komunikacji miejskiej w Zduńskiej 
Woli, zanim została zasygnalizowana publicznie, nie była 
poddana właściwej analizie ekonomicznej. Aktualne zadłuże-
nie miasta wynosi ponad 40 mln zł. Ponadto w 2014 r. został 
oddany do eksploatacji „Ratusz”, którego koszty eksploatacji 
nie były w momencie oddania właściwie oszacowane, stąd 
przypuszczenie autorów o braku właściwej analizy. Przed sa-
morządowcami pojawiły się problemy, w tym m.in.:

 � brak akceptacji projektu przez sąsiednie samorządy, 
 � uwarunkowania ekonomiczne i prawne,
 � możliwość utraty przychodów,
 � możliwość utraty stanowisk pracy, 
 � opinie mieszkańców,
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Rys. 1. Liczba przewiezionych pasażerów w latach 2011–2015 w Zduńskiej Woli
Źródło: oprac. własne na podst. danych MPK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Re
ko

m
pe

ns
at

a [
ty

s. 
z]

Pozosta e przychody
Sprzeda  biletów
Rekompensata z gmin
Rekompensata z miasta

Rys. 2. Struktura przychodów MPK w Zduńskiej Woli sp. z o.o. w latach 2011–
2015 z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia przychodu (w tys. zł)
Źródło: oprac. własne na podst. danych MPK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.
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Rys. 3. Wynik finansowy MPK w Zduńskiej Woli w latach 2008–2015
Źródło: oprac. własne na podst. danych MPK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
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Rys. 4. Podział autobusów eksploatowanych przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli (wg stanu 
na 31.03.2016 r.) ze względu na: a) wiek, b) poziom emisji spalin (Euro)
Źródło: oprac. własne na podst. danych MPK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

a) b)

 � zasadność ekonomiczna projektu – spodziewane efekty,
 � celowość opracowania planu transportowego.
Zagadnienie braku akceptacji bezpłatnej komunikacji niesie 

ze sobą kilka wątpliwości. MPK w Zduńskiej Woli zaspokaja także 
potrzeby lokalnego transportu zbiorowego w sąsiednich gminach. 
Pogarsza to samodzielność właściciela spółki – miasta Zduńska 
Wola, co wyraża się tym, że samorządy mogą się nie zgodzić na 
wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla swoich mieszkańców. 
Władze Zduńskiej Woli natomiast nie mogą dopuścić do tego, 
aby finansować przejazdy mieszkańców ościennych gmin na 
koszt mieszkańców Zduńskiej Woli. W tym przypadku – braku 
akceptacji bezpłatnych przewozów przez wszystkie lub niektóre 
samorządy – powinna być rozwiązana kwestia poruszania się bez-
płatną komunikacją w obrębie miasta mieszkańców i osób nie 
mieszkających w mieście. Powstaje problem, jak to ustalić. Nie 
ma przecież obowiązku meldunkowego, a nawet wtedy, kiedy był, 
zamieszkanie nie było równoznaczne z zameldowaniem. Identyfi-
kacja pasażerów w autobusie wymagałaby specjalnej rejestracji 
mieszkańców i wydania im stosownego identyfikatora.

Koszty wprowadzenia projektu bezpłatnej komunikacji to rezy-
gnacja z przychodów, jakie spółka MPK w Zduńskiej Woli osiąga 
ze sprzedaży biletów, tj. ok. 1,6 mln zł rocznie. W 2016 r. lokalna 
komunikacja zbiorowa pochłonie z budżetu miasta 2,6 mln zł, 
w tym 80 tys. zł za darmowe bilety dla osób w wieku 65–70 lat. 
Razem planowany koszt komunikacji w 2016 r. wyniesie ok. 
4,2 mln zł, co stanowi ok. 4% budżetu miasta. Nie jest to duża 
kwota, ale w kontekście zadłużenia miasta (ok. 40 mln zł) wydaje 
się być znacząca. Dla porównania w 60-tysięcznym Bełchatowie 
19 autobusów obsługuje 10 linii komunikacyjnych, których utrzy-
manie kosztuje miasto 3,5 mln zł, a wpływy z biletów wynoszą 
blisko 900 tys. zł. Razem bezpłatna komunikacja w Bełchatowie, 
która została wprowadzona 1.07.2015 r., kosztowała w 2015 r. 
blisko 4 mln zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bełchatowa o pla-
nie finansowania MZK w latach 2019–2028 kwota rekompensaty 
wyniesie od 5,5 mln zł w 2019 r. do prawie 7 mln zł w 2028 r.

Inną kwestią jest rozważenie, czy 1,6 mln złotych, które utraci 
zduńskowolska spółka rocznie w wyniku wprowadzenia projektu, 
nie powinno się przeznaczyć na wymianę taboru. Warto zauważyć, 
że od 2008 r. spółka nie zakupiła ani jednego nowego autobusu.

Do roku 2020, tj. przez 5 lat, dochody ze sprzedaży biletów 
wg danych za poprzednie lata mogą wynosić ok. 8 mln zł. Taka 

kwota pokryłaby koszt zakupu 8 nowoczesnych autobusów, ta-
kich jakie zaplanowano do zakupu w Planie gospodarki nisko-
emisyjnej [5]. Ponadto najmniejszy autobus, jakim dysponuje 
spółka, to Solaris Urbino 9, a poza szczytami na wielu liniach 
wystarczyłby autobus o pojemności 2 razy mniejszej. Odnowa ta-
boru wydaje sie być priorytetem inwestycyjnym spółki. Mniejsze, 
nowocześniejsze i stosunkowo nowe autobusy to oszczędności 
paliwa i kosztów napraw.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zduńska Wola [5] 
przewiduje zadanie, które będzie polegać na stopniowej wymianie 
do 2020 r. 5 autobusów taboru autobusowego MPK na nowe, 
spełniające normy emisji spalin Euro 6. Szacowany koszt zakupu 
to ok. 5 mln zł. Planowana wymiana 5 autobusów – to zaledwie 
20% taboru – nie spowoduje pożądanego stopnia odnowy taboru.

Z danych zaprezentowanych na rysunku 4 wynika, że spółka 
potrzebuje gruntownej odnowy taboru, bez której nie może być 
mowy o obniżeniu podstawowych kosztów eksploatacyjnych, 
w tym zużycia paliwa, kosztów napraw bieżących i remontów 
okresowych. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Miasta Zduńska 
Wola wynika, że w I etapie naboru samorząd nie będzie składał 
wniosku o dofinansowanie zakupu autobusów w ramach unijnej 
dotacji (termin składania wniosków minął 18 marca 2016 r.).

Możliwość utraty miejsc pracy
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji bez akceptacji tego pro-
jektu przez sąsiednie samorządy może przyczynić się do podjęcia 
decyzji o zaniechaniu dotychczasowej współpracy spółki z tymi sa-
morządami. Taka decyzja spowoduje likwidację linii do miejscowo-
ści w sąsiednich gminach i zmniejszenie zatrudnienia w spółce.

Liczba mieszkańców w Zduńskiej Woli wynosi ok. 44,5 tys. 
Utrata pracy przez kilku czy kilkunastu mieszkańców nie wpłynie 
znacząco na stan bezrobocia. Jednak taki fakt może spowodować 
niezadowolenie wśród mieszkańców, tym bardziej, że w mieście 
w ostatnich latach nie przybywa inwestorów.

Możliwość utraty przychodów 
Brak akceptacji sąsiednich gmin dla projektowanej bezpłatnej 
komunikacji spowoduje, że spółka utraci część przychodów po-
chodzących od gmin. Średnio – na podstawie planu na 2016 r. 
– może to być kwota ok. 900 tys. rocznie. Wprawdzie za tą kwotą 
kryją się koszty wykonania pracy, jednak w tym przypadku spółka 
z pewnością utraci godziwy zysk z wykonywanej usługi. 

Opinia mieszkańców
Propozycja bezpłatnej komunikacji miejskiej 
może być postrzegana bardzo pozytywnie przez 
mieszkańców. Po głębszym zastanowieniu pierw-
sze wrażenie minie i mieszkańcy, którzy płacą 
podatki w mieście, czyli m.in. finansują komuni-
kację miejską, zadadzą sobie pytanie, dlaczego 
oni mają dopłacać do tego projektu. Oczywiście 
mieszkańcy, którzy korzystają na co dzień z ko-
munikacji (jest ich wg danych z 2014 r. niespełna 
2 tys.), mogą projekt akceptować.

Podsumowanie i rekomendacje
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w Zduń-
skiej Woli na początku 2015 r. obejmuje bezpłat-
ne przejazdy dla osób w wieku 65–70. To roz-
wiązanie, zdaniem autorów, jest korzystne, daje 
bowiem czas na przygotowanie decyzji o wpro-



przewoźnicy i systemy transportowe

Autobusy 4 /2016 23

wadzeniu bezpłatnej komunikacji dla wszystkich mieszkańców. 
Świadczy nie tyle o braku strategii dla tego zamiaru, ale przede 
wszystkim o właściwym wykorzystaniu skromnych środków finan-
sowych i rozumieniu  konsekwencji wynikających z uwarunkowań 
omówionych w niniejszym artykule. Organizator i operator powinni 
opracować wspólnie strategię wprowadzenia bezpłatnej komuni-
kacji, która powinna uwzględniać:

 � konsekwencje wynikające z przepisów prawa, a dotyczące spo-
sobu powierzenia usług operatorowi,

 � funkcję, jaką spełniać ma rekompensata,
 � zagadnienia niskoemisyjnego transportu miejskiego, w tym 

odnowę taboru,
 � koszty i korzyści projektu, 
 � zrównoważony rozwój komunikacji miejskiej.
W przypadku wprowadzenia bezpłatnej komunikacji wielkość 

rekompensaty dla operatora nie może przekroczyć progów okre-
ślonych w ustawie. W przypadku, gdy wartość rekompensaty prze-
kroczy 2 mln euro, usługi można powierzyć operatorowi (wyłącznie 
w trybie publicznym) bądź podmiotowi wewnętrznemu. To drugie 
rozwiązanie ma określone konsekwencje, dotyczące prowadzenia 
innych rodzajów działalności niż określono w umowie o świadcze-
niu usług w publicznym transporcie zbiorowym. W szczególności 
dotyczą one rozdzielenia kosztów prowadzonej działalności w taki 
sposób, aby nie dochodziło do finansowania skrośnego.

Odnowa taboru i racjonalizacja pojemności autobusów win-
ny uwzględniać zakup autobusów spełniających wymogi normy 
Euro 6, ale również autobusów elektrycznych o długości 9 i 12 m 
oraz mniejszych. Każdy zakup autobusów powinien być przemy-
ślany pod kątem spełnienia wymagań gospodarki niskoemisyjnej 
dla miasta oraz dostosowania do istniejących i przewidywanych 
potoków pasażerskich.

Niezwykle ważną kwestią dla kondycji finansowej miasta jest 
zaplanowanie i osiągnięcie właściwych efektów z wprowadzenia 
bezpłatnej komunikacji. To, czy wprowadzić bezpłatną komunika-
cję, w każdym przypadku zależy od miejscowych potrzeb i spe-
cyfiki konkretnej gminy, warunków geograficznych, powierzchni, 
liczby ludności. Z pewnością wprowadzenie takiej komunikacji 
w małych miastach, gdzie wpływy z biletów są stosunkowo niskie, 
uzupełnienie rekompensaty do 100% kosztów świadczenia usług, 
nie jest dużym obciążeniem budżetu miasta. Nawet większe mia-
sta (powyżej 50 tys. mieszkańców) również mogą udźwignąć cię-
żar finansowania bezpłatnej komunikacji, ale pod warunkiem, że 
operator – spółka miejska – posiada stosunkowo nowoczesny 
tabor, nie wymagający tak drastycznej odnowy jak w przypadku 
Zduńskiej Woli. Dlatego w tym przypadku decyzję o wprowadze-
niu bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców 
należałoby szczegółowo przeanalizować. Ewentualne odłożenie 
tego projektu ułatwiłoby przeprowadzenie procesu odnowy taboru 
autobusowego. Szansą w tym zakresie jest możliwość pozyskania 
dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komu-
nikacji miejskiej w Zduńskiej Woli istotne byłoby opracowanie pla-
nu zrównoważonego rozwoju transportu. Plan taki powinien, na 
podstawie przeprowadzonych badań rynkowych, określić kierunki 
rozwoju transportu publicznego oraz skutki finansowe i ekono-
miczne wdrożenia różnych instrumentów zarządzania mobilno-
ścią w mieście. 

Miasto Zduńska Wola w zakresie zrównoważonego transportu 
publicznego, jak wiele innych miast w Polsce, ma wiele do zrobie-
nia. Zagadnień tych nie rozwijano w niniejszym artykule. Pokreślić 
jednak należy, że w mieście, póki co, brak jest realnej alternatywy 

dla realizacji podróży samochodami osobowymi (poprzez zapew-
nienie wysokiej jakości usług transportu zbiorowego). Bezpłatna 
komunikacja przyniesie efekty nie tylko wizerunkowe, ale także 
wymierne korzyści finansowe. Korzyściami tymi może być ograni-
czenie bądź likwidacja niektórych kosztów, w tym drukowania bi-
letów oraz ich dystrybucji i rozliczania czy kontrolowania biletów. 
Ponadto mieszkańcy mogą odnieść korzyści wynikające z mo-
dernizacji taboru, jednak nie ma to związku z bezpłatną komu-
nikacją, a raczej z wdrożeniem wspomnianej strategii w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej.
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Issues of functioning the free public transport in Zduńska Wola 
The article describes the issues concerning decisions making in 
introducing the free public communication for Zduńska Wola city 
citizens. In the synthetic way financially – economic situation of 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. in Zduńska Wola  
was presented together with possibility of implementing the free 
public transport in the city (which was supposed to be function-
ing since 2015). However as the economic outturns from the past 
years show the introduction of the intention in the full-scale won’t 
be possible. Nevertheless in 2015 by the decision of the local-
government the free public communication was introduced for 
passengers over 65 - 70 years. In the article dilemmas associated 
with factors affecting the decision of local-government members 
in the completion of the planned free public transport in Zduńska 
Wola project were presented.


