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Strategia odnowy taboru MZK w Toruniu
Tadeusz Dyr, Piotr Rama

W artykule przedstawiono analizę stanu i struktury taboru autobusowego MZK w Toruniu oraz założenia programu inwestycyjnego 
do 2020 r. Zaprezentowano także koszty cyklu życia autobusów zasilanych różnymi paliwami. Na tej podstawie przeprowadzono anali-
zę efektywności inwestycji zakupu autobusów CNG.
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Wstęp
Wśród licznych decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie 
szczególne znaczenie mają te, które dotyczą strategii odtwa-
rzania aktywów trwałych, wykorzystywanych do produkcji bądź 
świadczenia usług. W przedsiębiorstwach transportowych do 
aktywów takich zalicza się tabor stanowiący podstawową grupę 
środków trwałych, służących do wykonywania usług przewozo-
wych, w tym mających charakter użyteczności publicznej. 

Cechą charakterystyczną strategii odtwarzania taboru auto-
busowego jest wysoka kapitałochłonność. Niska rentowność 
działalności przewozowej na rynku komunikacji miejskiej po-
woduje, że w wielu przedsiębiorstwach stan i struktura środków 
transportu nie pozwalają na świadczenie usług wysokiej jakości, 
dostosowanych do potrzeb i preferencji użytkowników trans-
portu; mają negatywny wpływ na podział zadań przewozowych 
pomiędzy transportem publicznym a komunikacją indywidual-
ną wykonywaną samochodami osobowymi. 

W 2014 r. przygotowana została strategia odtwarzania ta-
boru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. 
w Toruniu [10]. Jej opracowanie wymagało przeprowadzenia 
wszechstronnych analiz, dotyczących w szczególności:

 oceny stanu i struktury eksploatowanego taboru, 
 kierunków rozwoju autobusów komunikacji miejskiej 

z uwzględnieniem aspektów zasilania paliwami alternatyw-
nymi i aspektów ekologicznych,

 wyposażenia autobusów w systemy obsługi pasażerów,

 kosztów i korzyści zakupu autobusów konwencjonalnych 
(z silnikiem na olej napędowy) i napędem alternatywnym 
w cyklu życia pojazdu,

 efektywności inwestycji,
 możliwości pozyskania środków zewnętrznych na sfi nanso-

wanie inwestycji.
W niniejszym artykule przedstawione zostały wybrane za-

gadnienia obejmujące wymienione analizy. Zakres prezen-
towanych analiz ma na celu wskazanie kluczowych czynni-
ków determinujących podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Pominięto nato-
miast czynniki, które były przedmiotem licznych publikacji na 
łamach czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Syste-
my Transportowe”, a które odnoszą się do kierunków rozwoju 
autobusów komunikacji miejskiej, strategii zastosowania paliw 
alternatywnych czy wyposażenia autobusów w systemy popra-
wiające standard usług obsługi pasażerów.

Stan i struktura taboru autobusowego MZK sp. z o.o. 
w Toruniu
MZK w Toruniu eksploatuje 137 autobusów. Na stanie inwen-
tarzowym spółki znajduje się także 1 autobus zabytkowy – 
Jelcz 120 M wyprodukowany w 1994 r. Średni wiek autobusów 
eksploatowanych przez MZK w Toruniu wyniósł (według stanu 
na 28 lutego 2014 r.) 9,4 roku. Pomimo zrealizowanych w ostat-
nich latach zakupów nowych autobusów średni wiek taboru au-
tobusowego systematycznie wzrasta (rys. 1). Spadek średniego 
wieku autobusów wystąpił tylko w 2010 r., gdy spółka kupiła 13 
nowych autobusów Solaris Urbino 12. Niemal połowa autobu-
sów eksploatowanych przez MZK w Toruniu ma więcej niż 10 
lat, a zaledwie 27% autobusów ma mniej niż 6 lat. Struktura 
taka jest charakterystyczna dla większości przedsiębiorstw ko-
munikacji miejskiej. Ma to jednak niekorzystny wpływ na koszty 
świadczenia usług w komunikacji miejskiej, standard podróży 
oraz oddziaływanie transportu publicznego na środowisko. 

Autobusy o dużym przebiegu generują znacznie wyższe 
koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją niż autobu-
sy nowe. Wynika to ze wzrastającego zużycia technicznego 
i – w konsekwencji – zwiększonych kosztów napraw. Koszty te 
stanowią jednocześnie wypływ gotówki. Zupełnie inna sytuacja 
występuje w autobusach o niskim wieku. Autobusy takie nie 
wymagają znaczących wydatków na naprawy. Istotną pozycją 
kosztową jest natomiast amortyzacja. Nie stanowi ona jednak 
wypływu gotówki. Wręcz przeciwnie, dzięki obniżeniu dochodu 
jest elementem tzw. tarczy podatkowej, umożliwiającej zmniej-
szenie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Rys. 1. Średni wiek taboru autobusowego (stan na 31.12)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK w Toruniu.
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Z danych MZK w Toruniu wynika, że średnie jednostkowe 
koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (bez 
płynów eksploatacyjnych i smarów) do najstarszych autobu-
sów (wyprodukowanych w latach 1994–1999) kształtowały 
się w 2013 r. na poziomie 0,45 zł (rys. 2). W autobusach Solaris 
Urbino 12, wyprodukowanych w latach 2009–2012, koszty te 
wynosiły tylko 0,07 zł. Oznacza to, że koszty części zamiennych 
do najstarszych autobusów były sześciokrotnie wyższe niż do 
autobusów najnowszych. Przy średnim przebiegu 70 tys. km 
roczne koszty części zamiennych do najstarszych autobusów są 
o ponad 26 tys. zł wyższe niż do autobusów najnowszych.

Wśród autobusów eksploatowanych przez MZK w Toruniu 
aż 43 pojazdy (31,4%) przekroczyły przebieg 1 mln km, a kolej-
nych 12 zbliża się do tej granicy (przebieg powyżej 900 tys. km). 
Wiek autobusów determinuje ich gotowość techniczną i zdol-
ność realizacji przewozów. Istnieje wyraźna korelacja pomiędzy 
wiekiem autobusów a średnim przebiegiem w 2013 r. Autobusy 
najstarsze mają zdecydowanie niższy średni przebieg niż auto-
busy nowsze oraz niższą gotowość techniczną. Zakup nowych 
autobusów może pozwolić więc na realizację identycznych 
zadań przewozowych przy użyciu mniejszej liczby pojazdów. 
Ostateczna wielkość zapotrzebowania na tabor zależy jednak 
od rozkładu jazdy.

Struktura wiekowa autobusów MZK w Toruniu ma nieko-
rzystny wpływ na standard świadczenia usług przewozowych. 
Świadczy o tym relatywnie niski udział autobusów niskopodło-
gowych, wyposażonych w klimatyzację czy systemy informacji 
pasażerskiej (rys. 3). Autobusy kupowane w ostatnich latach 
mają coraz bogatsze i nowocześniejsze wyposażenie. Najmniej 
przyjazne pasażerom są autobusy Jelcz, kupowane przez spół-
kę w latach 90. XX wieku. W autobusach tych brak jest niskiej 
podłogi, co stanowi istotne utrudnienie w korzystaniu z usług 
komunikacji miejskiej przez osoby z ograniczoną sprawnością 
ruchową. W wielu z tych autobusów brakuje urządzeń systemu 

informacji pasażerskiej. Nie mają one także automatów bileto-
wych oraz kamer monitoringu wizyjnego. Zaledwie 24% auto-
busów jest wyposażonych w system gaszenia pożaru, a 63% 
w system ABS. Istotnym mankamentem najstarszych autobu-
sów MZK w Toruniu są trudne warunki pracy kierowców. Ponad 
40% autobusów ma manualną skrzynię biegów. W klimatyza-
cję kabiny kierowców wyposażono niespełna 40% autobusów. 
W taborze MZK w Toruniu aż 23% autobusów nie spełnia żad-
nych norm w zakresie emisji i czystości spalin. Jedynie 2,2% 
autobusów spełnia standard czystości spalin EEV. Kupowane 
w ostatnich latach pojazdy napędzane są silnikami Euro 5. Ich 
udział wynosi niespełna 22%. 

Uwzględniając wymagania sformułowane w europejskiej po-
lityce transportowej [3], mającej swoje źródło w strategii zrów-

noważonego rozwoju Unii 
Europejskiej [4], w MZK w To-
runiu konieczne jest podjęcie 
działań inwestycyjnych, zmie-
rzających do wyeliminowania 
najstarszych autobusów, nie-
spełniających żadnej normy 
emisji spalin lub spełniają-
cych najniższe normy. Ozna-
cza to konieczność zastąpienia 
w relatywnie krótkim czasie 65 
autobusów Jelcz, wyproduko-
wanych w latach 1994–2003, 
innymi pojazdami. Połowa tych 
autobusów nie spełnia żadnej 
normy emisji spalin. Ponadto 
charakteryzują się one bardzo 
wysokim przebiegiem (śred-
nio ponad 1,1  mln  km). Naj-
mniejszy przebieg w tej gru-
pie wynosi niemal 900 tys.  km 
(Jelcz 120 M z 1999 r.), a najwięk-
szy – 1 275 tys. km (Jelcz 120 M 
z 1994  r.). Wszystkie pojazdy 
z tej grupy są wysokopokłado-
we i brak jest w nich rozwią-
zań poprawiających standard 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

1994-1999
(Jelcz)

2000-2004
(Jelcz)

2003-2004
(MAN)

2005-2008
(MAN)

2009-2012
(Solaris ON)

2010
(Solaris CNG)

0,45 zł

0,34 zł

0,25 zł

0,20 zł

0,07 zł

0,18 zł

K
o

sz
ty

je
d

n
o

st
ko

w
e

[z
ł/1

km
]

Rys. 2. Zależność średnich kosztów jednostkowych w 2013 r. od 
wieku autobusu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK w Toruniu.
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Rys. 3. Struktura autobusów według czynników determinujących standard usług i bezpieczeństwo 
pasażerów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK w Toruniu.
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usług w komunikacji miejskiej. Wysoki przebieg generuje rela-
tywnie duże koszty związane z eksploatacją tych autobusów. 

Racjonalny plan odtwarzania taboru powinien zakładać za-
kup ok. 35–40 autobusów w 2014 r. Pozwoliłoby to na wyeli-
minowanie autobusów niespełniających żadnej normy Euro 
oraz autobusów z silnikiem Euro 2 mających przebieg powyżej 
1,1 mln km. W kolejnych latach spółka powinna wymieniać co 
najmniej 7–8 autobusów. Pozwoliłoby to na utrzymanie śred-
niego wieku autobusów na poziomie ok. 7 lat. W obliczeniach 
średniego wieku autobusów uwzględniono wyższy stopień 
gotowości technicznej nowych pojazdów. W konsekwencji ak-
tualne zadania przewozowe będzie można zrealizować dzięki 
mniejszej liczbie autobusów. 

Analiza kosztów eksploatacyjnych w cyklu życia autobusu
Założenia wstępne analizy
Większość analizowanych paliw i napędów alternatywnych 
znajduje się w fazie koncepcyjnej. Sprzedaż autobusów z takimi 
napędami jest niewielka, realizowana często w ramach europej-
skich programów wspierających stosowanie nowych technolo-
gii w transporcie miejskim. 

Analiza wykorzystania paliw alternatywnych w komunikacji 
miejskiej wskazuje, że pełna komercjalizacja dotyczy pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym. Autobusy CNG, według danych 
na portalu cng.auto.pl, eksploatowane są w 18 polskich mia-
stach. Łącznie wykorzystuje się w komunikacji miejskiej 330 
takich autobusów. W ostatnim czasie wzrasta również zaintere-
sowanie gazem ziemnym w formie skroplonej (LNG). Pierwsze 
takie pojazdy w Europie zostały w listopadzie 2013 r. dostarczo-
ne do Olsztyna, a grudniu tego samego roku Solbus, jako jedyny 
w Polsce producent takich autobusów, zawarł umowę z Miejski-
mi Zakładami Autobusowymi w Warszawie na dostawę 35 auto-
busów LNG i paliwa do nich. 

Autobusy CNG to jedyne pojazdy z napędem alternatywnym, 
dla których dostępne są dane empiryczne dotyczące kosztów 
eksploatacji w takim okresie, który pozwala na formułowanie 
wniosków dotyczących efektywności zakupu. W stosunku do 
pozostałych napędów zakres danych empirycznych jest ograni-
czony i możliwe jest przeprowadzenie tylko oceny jakościowej 
i analizy ryzyka. 

Nakłady inwestycyjne
Zmienna wartość pieniądza w czasie powoduje, że nakłady in-
westycyjne są kluczowym strumieniem w ocenie efektywności 
projektów inwestycyjnych [7]. Obejmują one wydatki na naby-
cie lub wytworzenie niezbędnych składników majątku trwałe-
go, a także koniecznego przyrostu środków obrotowych, wa-
runkujących funkcjonowanie zamierzonego przedsięwzięcia. 

W przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej głównym składni-
kiem nakładów są wydatki na zakup autobusów. W tabeli 1 zesta-
wiono orientacyjne ceny autobusów komunikacji miejskiej. Przy-
jęto je na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez 2 
producentów – Solaris Bus & Coach oraz MAN Truck & Bus Polska. 
Przekazane informacje, zgodnie z złożoną klauzulą, nie mogą być 
traktowane jako oferta handlowa. Ostateczna cena zależna bę-
dzie od wyposażenia autobusu oraz kursu walut. Prezentowane 
ceny pozwalają na wstępną ocenę wyboru rodzaju napędu.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że najniższe nakłady 
występują w przypadku autobusów konwencjonalnych z napę-
dem na olej napędowy. Wszystkie prezentowane modele speł-
niają wymogi normy Euro 6. 

Cena dwunastometrowych autobusów CNG jest o 20–25% 
wyższa od pojazdów konwencjonalnych z analogicznym wypo-
sażeniem. Kupując taki tabor, konieczne są jednak dodatkowe 
inwestycje w infrastrukturę tankowania gazu. Z dotychczaso-
wych doświadczeń wynika, że istnieje możliwość sfi nansowania 
nakładów na zbudowanie stacji napełniania sprężonym gazem 
ziemnym przez PGNiG, będące dystrybutorem gazu. 

Brak jest danych dotyczących cen autobusów LNG. Z dekla-
racji producenta wynika, że cena tych autobusów jest porówny-
walna z autobusami CNG. Podobnie jak w przypadku CNG, ko-
nieczny jest dostęp do stacji tankowania. 

Cena dwunastometrowych autobusów hybrydowych z na-
pędem spalinowo-elektrycznym jest o 40–50% wyższa niż tych 
z napędem konwencjonalnym. Jeszcze większa jest różnica 
w przypadku autobusów hybrydowych z napędem gazowo-
-elektrycznym. W tym drugim przypadku uwzględnić należy do-
datkową infrastrukturę stacji napełniania gazem.

W autobusach elektrycznych cena uzależniona jest przede 
wszystkim od pojemności baterii. Baterie 80 kW gwarantują 

Tab. 1. Porównanie cen wybranych modeli autobusów

Długość

Rodzaj napędu

ON CNG Hybrid ON Hybrid CNG
Electric 
(bateria 
80 kW)

Electric 
(bateria 
240 kW)

Orientacyjna cena [tys. zł]
Solaris Urbino

10 780,0      
12 830,0 1 030,0 1 250,0 1 440,0 1 700,0 2 300,0
18 1 200,0 1 750,0 1 810,0 2 010,0   

MAN Lion's City
10 750,0      
12 820,0 980,0 1 150,0    
18 1 200,0 1 400,0     

Różnica ceny w stosunku do autobusu ON [tys. zł]
Solaris Urbino

12 0,0 200,0 420,0 610,0 870,0 1 470,0
18 0,0 550,0 610,0 810,0   

MAN Lion's City
12 0,0 160,0 330,0    
18 0,0 200,0     

Różnica ceny w stosunku do autobusu ON [%]
Solaris Urbino

12 100,0 124,1 150,6 173,5 204,8 277,1
18 100,0 145,8 150,8 167,5   

MAN Lion's City
12 100,0 119,5 140,2    
18 100,0 116,7     

ON – autobus konwencjonalny z napędem na olej napędowy,
CNG – autobus z napędem na sprężony gaz ziemny, 
Hybrid ON – autobusy hybrydowe z napędem spalinowo-elektrycznym 
(silnik spalinowy na olej napędowy),
Hybrid CNG – autobusy hybrydowe z napędem gazowo-elektrycznym 
(silnik spalinowy na sprężony gaz ziemny), model przygotowywany 
pod kątem programu Gazela,
Electric – autobusy elektryczne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przesłanej przez 
Solaris Bus & Coach oraz MAN Truck & Bus Polska.
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przebieg ok. 70 km. W normalnej eksploatacji oznacza to ko-
nieczność ładowania 3–4 razy dziennie po kilkanaście minut 
na przystankach końcowych, gdzie instalowana jest stacja za-
silania o mocy 200 kW. Nakłady na budowę takiej stacji to ok. 
300  tys.  zł. Konieczna jest także budowa linii energetycznej do 
stacji zasilania. 

Cena autobusów z napędem wodorowym jest ok. 3–4-krotnie 
wyższa niż autobusów konwencjonalnych. Autobusy te są obec-
nie dostarczane w ramach projektów europejskich i raczej nie 
można na obecnym etapie rozwoju rozpatrywać ich zakupu 
w celu normalnej eksploatacji. 

Podejmując decyzję o zakupie autobusów zasilanych paliwa-
mi alternatywnymi, należy uwzględnić dodatkowe nakłady na 
wyposażenie zaplecza technicznego. Autobusy te wymagają 
specjalistycznego osprzętu do diagnostyki i napraw. Konieczne 
będzie także poniesienie wydatków związanych ze szkoleniem 
pracowników zaplecza technicznego. Koszty takie stanowią jed-
ną z istotnych barier zmiany dostawcy i technologii.

Koszty operacyjne
Rodzaj napędu w autobusach komunikacji miejskiej jest istot-
nym czynnikiem determinującym wysokość kosztów operacyj-
nych. Różnica dotyczy kosztów:

 amortyzacji,
 zużycia paliwa,
 części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 serwisu. 

Amortyzacja jest kosztem niegenerującym przepływów fi -
nansowych. Z tego względu nie ujmuje się jej w strumieniach 
pieniężnych wykorzystywanych w ocenie efektywności inwe-
stycji. Jest jednak składnikiem kosztów stanowiących podstawę 
ustalenia rekompensaty. Wpływ amortyzacji na wysokość re-
kompensaty zależy jednak od sposobu fi nansowania nakładów 
inwestycyjnych [5]. 

Istotną pozycją różnicującą koszty operacyjne jest zużycie 
paliwa przez autobusy konwencjonalne i z napędami alterna-
tywnymi. Z danych MZK w Toruniu wynika, że średnie zużycie 

paliwa w dwunastometrowych autobusach Solaris Urbino zaku-
pionych w 2010 r. wynosi:

 olej napędowy – 37,64 l/100 km,
 CNG – 48,20 Nm3/100 km.

Uwzględniając ceny paliw, średnie zużycie paliw oraz przebie-
gi autobusów, obliczono roczne oszczędności w kosztach zużycia 
paliwa. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 2. Oszczędności 
obliczone dla przebiegu autobusów na poziomie 74 tys. km wy-
noszą ok. 19 tys. zł rocznie. Oznacza to, że przy różnicy ceny auto-
busu napędzanego ON i CNG na poziomie 160–200 tys. zł dodat-
kowe nakłady mogą zostać zwrócone z oszczędności w kosztach 
zużycia paliwa po przejechaniu ok. 620–780 tys. km (rys. 4), tj. 
po 8–10 latach eksploatacji w warunkach komunikacji miejskiej 
w Toruniu (w obliczeniach tych nie uwzględniono zmiany war-
tości pieniądza w czasie). Tak długi okres odzyskiwania dodatko-
wych nakładów oznacza, że zostaną one zwrócone w końcowym 
okresie uzasadnionej ekonomicznie eksploatacji autobusów.

Z danych producenta autobusów LNG (Solbus) wynika, że 
średnie zużycie płynnego gazu ziemnego kształtuje się na pozio-
mie 36 kg/100 km, a cena gazu na poziomie 3,0 zł/kg [2]. Ozna-
cza to, że dodatkowe nakłady na zakup autobusów LNG mogły-
by zwrócić się po przejechaniu ok. 360 tys. km, tj. po 5 latach 

eksploatacji w warunkach komunikacji 
miejskiej w Toruniu. Obliczenia te należy 
traktować z dużą ostrożnością. Informacje 
o zużyciu gazu nie wynikały z normalnej 
eksploatacji autobusów – żaden przewoź-
nik nie dysponował wówczas autobusami 
LNG. Okres przygotowania prezentacji 
wskazuje, że w cenie LNG nie ma podat-
ku akcyzowego, wprowadzonego w dniu 
1.11.2013  r. Po jego uwzględnieniu okres 
odzyskiwania nakładów z oszczędności 
zużycia paliwa byłby porównywalny, jak 
w autobusach CNG. 

Tab. 2. Koszty zużycia paliwa w autobusach konwencjonalnych i CNG

Paliwo Średnie 
zużycie 

Cena1) 
[zł/m3]

Koszt 
jednostkowy 

[zł/1 km]
Koszty roczne 

[zł]

ON 37,64 
[l/100 km] 4 187 1,58 116 623,02

CNG 48,20 
[m3/100 km] 2,73 1,32 97 373,64

Oszczędność 0,26 19 249,38
1) Przyjęto na podstawie danych PKN Orlen i PGNiG z dnia 28 lu-
tego 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKN Orlen i PGNiG 
oraz MZK w Toruniu.

Rys. 4. Oszczędności zużycia paliwa w autobusach CNG
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKN Orlen i PGNiG oraz MZK w Toruniu.

Tab. 3. Porównanie jednostkowych kosztów 
utrzymania autobusów zasilanych olejem 
napędowym i CNG [zł/1 km]

 ON CNG
Części zamienne 0,0652 0,1941
Pracochłonność 
obsług 0,026 0,043

Razem 0,0912 0,2371

Źródło: [1].
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Zużycie paliwa w autobusach hybrydowych, według danych 
od producentów, jest do 39% niższe niż w autobusach konwen-
cjonalnych. Tak duże oszczędności dotyczą jednak linii szczegól-
nie trudnych, z dużą duża liczbą przystanków i dodatkowych 
postojów wskutek kongestii. W warunkach normalnej eksploata-
cji oszczędności te mogą kształtować się na poziomie 20–30%. 
Oznacza to, że dodatkowe nakłady na zakup autobusu hybrydo-
wego mogą zwrócić się po przejechaniu ok. 1 mln km, tj. już po 
okresie uzasadnionej ekonomicznie eksploatacji autobusów. 

Oszczędności kosztów energii w autobusach elektrycznych 
mogą wynosić ok. 40% w stosunku do kosztów zużycia oleju na-
pędowego w autobusach konwencjonalnych. Przy istniejących 
różnicach w cenie tych autobusów odzyskanie dodatkowych 
nakładów możliwe będzie po przejechaniu ponad 1 mln km. 

Przedstawione oszczędności kosztów zużycia paliw i energii 
w autobusach z napędami elektrycznymi wskazują, że ich zakup 
nie jest atrakcyjną inwestycją z punktu widzenia efektywności 
fi nansowej. W porównaniach tych nie uwzględniono zmiany 
wartości pieniądza w czasie. W konsekwencji nakłady inwesty-
cyjne ponoszone obecnie zestawiono w możliwymi do uzyska-
nia korzyściami w przyszłości. 

Analizując koszty zużycia gazu ziemnego, należy zwrócić 
uwagę na wpływ podatku akcyzowego na ceny CNG i LNG. Har-
monizacja podatkowa w Unii Europejskiej spowodowała, że od 
1 listopada 2013 r. podatkiem akcyzowym objęty został w Pol-
sce gaz ziemny wykorzystywany w napędach autobusów. Prze-
widuje się, że do 2020 r. podatek ten znacząco wzrośnie i bę-
dzie porównywalny z podatkiem nałożonym na olej napędowy 
– 1,375 zł/l oleju napędowego i 1,292 zł/m3 CNG [11]. Oznacza to 
radykalne ograniczenie oszczędności w zużyciu paliwa w przy-
padku zakupu autobusów CNG i LNG.

Istotnym czynnikiem różnicującym koszty operacyjne au-
tobusów w zależności od rodzaju zastosowanego napędu są 
koszty związane z naprawami i obsługą techniczną autobusów. 
Obejmują one koszty części zamiennych i wynagrodzeń pracow-
ników (tab. 3). Z danych MZK w Toruniu wynika, że zarówno war-
tość wykorzystywanych części zamiennych, jak i pracochłonność 
napraw i obsług są znacznie wyższe w przypadku autobusów 
CNG. Zmniejsza to korzyści wynikające ze zużycia paliwa.

Obserwowane w MZK w Toruniu relacje w kosztach napraw 
i obsłudze autobusów CNG i ON przypominają relacje z innych 
przedsiębiorstw komunikacyjnych eksploatujących te 2 typy 
autobusów. Wyższe koszty eksploatacji autobusów CNG po-
twierdzają także doświadczenia przedsiębiorstw w Niemczech. 
Niektóre z nich wycofują się ze stosowania autobusów CNG ze 
względu znaczenie wyższe koszty utrzymania i eksploatacji. 
W przypadku autobusów CNG wyższe są koszty związane z tan-
kowaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej.

Brak doświadczeń w eksploatacji innych niż CNG autobusów 
zasilanych paliwami alternatywnymi uniemożliwia przeprowa-
dzenie szczegółowego porównania. Uwzględniając jednak wystę-
powanie w tych autobusach dodatkowych systemów w układzie 
napędowym, przypuszczać można, że koszty eksploatacji tych 
autobusów są wyższe niż tych zasilanych olejem napędowym. 
Istotnym czynnikiem generującym koszty w autobusach hybry-
dowych i elektrycznych będzie konieczność wymiany akumula-
torów. Producenci nie mają szczegółowych i wiarygodnych infor-
macji o ich żywotności. Przypuszcza się, że konieczność wymiany 
akumulatorów wystąpi po 4–5 latach eksploatacji. Oznacza to, że 
w cyklu życia autobusu konieczna będzie 2-lub 3-krotna taka wy-
miana. Znacząco zwiększy to koszty eksploatacji tych pojazdów. 

Koszty w cyklu życia autobusów konwencjonalnych 
i z napędami alternatywnymi

Zastosowanie napędów alternatywnych w autobusach ko-
munikacji miejskiej, jak wykazano w przeprowadzonej analizie, 
prowadzi do ograniczenia kosztów zużycia paliwa. Jednocze-
śnie generuje wyższe koszty utrzymania i eksploatacji autobu-
sów. Znacznie wyższe są także nakłady inwestycyjne na zakup 
autobusów z napędem alternatywnym. Łączne koszty w cyklu 
życia analizowanych autobusów przedstawiono w tabeli 4. Ob-
liczono je dla przebiegu 800 tys. km. Przyjęcie takiego przebie-
gu wynika z załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obo-
wiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektó-
rych rodzajów zamówień publicznych [9]. W obliczeniach tych 
uwzględniono wyłącznie koszty charakterystyczne dla anali-
zowanego rodzaju napędu. Pominięto natomiast inne koszty, 
kształtowanie których nie jest zależne od rodzaju napędu.

Analizując koszty w cyklu życia autobusów, pominięto kosz-
ty związane z tankowaniem pojazdów. Obecnie w MZK w Toru-
niu występują znaczące różnice, wynikające z pracochłonności 
tych operacji. W przypadku zakupu większej liczby autobusów 
celowe byłoby wykorzystanie sprężarek o dużej wydajności 
oraz magazynów sprężonego gazu ziemnego. W tej sytuacji 
czas tankowania gazem byłby porównywalny z czasem napeł-
niania zbiorników olejem napędowym.

Przedstawione w tabeli 4 koszty cyklu życia dwunastometro-
wego autobusu z napędem konwencjonalnym i alternatywnym 
wskazują, że nieco niższe są łączne koszty autobusów zasila-
nych olejem napędowym. Ta relacja zmieniła się po wprowa-
dzeniu podatku akcyzowego na gaz ziemny wykorzystywany 
w transporcie. Przewidywany wzrost tego podatku spowoduje, 
że relacja ta będzie jeszcze bardziej niekorzystna w przypadku 
stosowania paliw alternatywnych. 

Analiza zużycia oleju napędowego przeprowadzona została 
dla autobusów z silnikiem Euro 5. Producenci autobusów de-
klarują, że nowe silniki Euro 6 zużywają mniej paliwa. W tej sy-
tuacji koszty cyklu życia autobusów konwencjonalnych mogą 
być nieco niższe niż wykazano. 

Różnica w kosztach cyklu życia autobusów konwencjonal-
nych i CNG wynosi niespełna 4%. Mieści się ona w dopuszczal-
nym zakresie błędu statystycznego. W tej sytuacji konieczne 
jest bardziej precyzyjne ujęcie strumieni pieniężnych oraz 
uwzględnienie zmienności wartości pieniądza w czasie.

Tab. 4. Koszty cyklu życia dwunastometrowego autobusu z napę-
dem konwencjonalnym i alternatywnym

Koszty
Rodzaj napędu

ON CNG Hybrydowe Electric 
(bateria 80 kW)

Nakłady 
inwestycyjne 825,0 1 000,0 1 200,0 1 700,0

Zużycie paliwa 1 260,8 1 052,7 882,6 756,5
Naprawy 
i serwisowanie 73,0 189,7 brak

danych
brak

danych
Razem 2 158,7 2 242,4 2 082,6 2 456,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Solaris Bus & Coach 
oraz MAN Truck & Bus Polska.
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Wpływ autobusów z napędem alternatywnym na środowisko 
naturalne
Głównym celem europejskiej polityki transportowej w pierw-
szej połowie XXI w. jest stworzenie systemu stanowiącego 
podstawę postępu gospodarczego w Europie, wzmacniającego 
konkurencyjność i oferującego usługi w zakresie mobilności 
o wysokiej jakości przy oszczędnym gospodarowaniu zasoba-
mi. W praktyce oznacza to, że sektor transportu musi zużywać 
mniej energii w bardziej ekologiczny sposób, lepiej korzystać 
z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ 
na środowisko oraz najważniejsze zasoby naturalne, takie jak 
wodę, ziemię i ekosystemy. Dla realizacji tego celu założono 
konieczność powstania nowych wzorców transportu, pozwa-
lających na zaspokajanie wzrastającego popytu na usługi prze-
wozowe za pomocą najwydajniejszych środków lub kombinacji 
takich środków. Transport indywidualny powinien ograniczać 
się do ostatnich odcinków podróży. Musi on być również ekolo-
giczny. Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują m.in. zmniej-
szenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonal-
nym w transporcie miejskim do 2030 r. oraz wyeliminowanie ich 
z miast do 2050 r. Niezależnie od oceny realności tych rozwią-
zań, Komisja Europejska wspierała będzie działania zmierzające 
do osiągnięcia sformułowanych celów. Potwierdzają to liczne 
komunikaty, dyrektywy i rozporządzenia odnoszące się do przy-
szłości transportu publicznego w Unii Europejskiej. 

Autobusy z napędem alternatywnym emitują mniej toksycz-
nych substancji niż pojazdy z napędem konwencjonalnym. 
Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2014 r. norma Euro 6 zna-
cząco ograniczyła także emisję z pojazdów. Nadal jednak bar-
dziej proekologiczne są autobusy z napędem alternatywnym. 
W szczególności dotyczy to autobusów elektrycznych, które nie 
emitują toksycznych substancji oraz generują znacznie mniej 
hałasu. W tym aspekcie warto także zwrócić uwagę na autobusy 
hybrydowe. Pojazdy te ruszając, wykorzystują silnik elektryczny. 
Tymczasem największy poziom hałasu występuje przy ruszaniu 
autobusów napędzanych olejem napędowym i CNG. 

Zakup autobusów CNG może mieć istotne walory środowi-
skowe. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia europej-
skiej polityki transportowej oraz strategii zrównoważonego 
rozwoju Unii Europejskiej. W tym miejscu należy jednak zwrócić 
uwagę, że gaz ziemny został oceniony w europejskiej polityce 
transportowej na pierwszą dekadę XXI w. [12] jako przyszło-
ściowe paliwo alternatywne w perspektywie krótko- i średnio-
okresowej. Kilkanaście lat po sformułowaniu założeń tej poli-
tyki zauważyć można zmniejszanie się zainteresowania gazem 
ziemnym w komunikacji miejskiej. Niektóre miasta w Europie 
Zachodniej, które w latach 90. XX w. inwestowały w tę technolo-
gię, ograniczają fl otę autobusów CNG. Przejawem ograniczenia 
zainteresowania jest objęcie tego paliwa podatkiem akcyzo-
wym. Z drugiej jednak strony na terenie Unii Europejskiej pla-
nowane jest znaczące zwiększenie dostępności infrastruktury 
tankowania gazu ziemnego.

Efektywność inwestycji jako czynnik wyboru rodzaju paliwa 
do napędu autobusów MZK w Toruniu
W celu sformułowania ostatecznych rekomendacji dotyczą-
cych wyboru rodzaju paliwa w nowych autobusach komunika-
cji miejskiej w Toruniu posłużono się rachunkiem względnym. 
Jest on stosowany do wyboru najbardziej efektywnego spośród 
ocenianych, wzajemnie się wykluczających wariantów przedsię-
wzięcia inwestycyjnego. Warunek ten spełnia problem decyzyj-

ny, przed którym stoi MZK w Toruniu. Można go sprowadzić do 
wyboru – autobusy konwencjonalne bądź CNG. Decyzja będzie 
miała skutki w długim okresie. Racjonalna strategia inwestycyj-
na, jak już wspomniano, powinna obejmować w możliwie krót-
kim czasie (najlepiej w 2014 r.) zakup relatywnie dużej liczby au-
tobusów. Zakup ten będzie miał decydujący wpływ zarówno na 
sytuację taborową spółki, jak i na jej wyniki fi nansowe. Kolejne 
zakupy powinny być kontynuacją inwestycji z 2014 r. 

Do oceny efektywności wykorzystano przyrostowe strumie-
nie pieniężne. Stanowią one różnicę (przyrost) pomiędzy warto-
ściami strumieni pieniężnych w wariancie bazowym i w warian-
cie alternatywnym. Wielkość tę można obliczyć ze wzoru:

A;t,kB;t,kt,k CFCFCF −=
 

gdzie:
CFk,t – przyrostowy strumień pieniężny k-tego rodzaju w okresie t,
CFk,t; B – strumień pieniężny k-tego rodzaju w wariancie alterna-
tywnym (autobusy CNG) w okresie t,
CFk,t; A – strumień pieniężny k-tego rodzaju w wariancie bazo-
wym (autobusy ON) w okresie t.
Zastosowanie metody przyrostowej pozwoli na ograniczenie 
analizowanych strumieni pieniężnych do tych, które różnicują 
analizowane warianty. Umożliwi to wyeliminowanie strumieni, 
których wartość nie zależy od rodzaju paliwa. Ich przyrost jest 
bowiem równy 0.

W ocenie efektywności zastosowano następujące strumienie:
 nakłady inwestycyjne,
 koszty zużycia paliwa,
 koszty części zamiennych,
 koszty wynagrodzenia pracowników zaplecza technicznego. 

Ocenę efektywności projektu przeprowadzono na podstawie 
wskaźników:

 bieżącej wartości netto (NPV),
 wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).

Wartość bieżącą netto można również zdefi niować jako sumę 
zdyskontowanych, oddzielnie dla każdego kolejnego roku okre-
su obliczeniowego, przepływów pieniężnych netto (NCF) przy 
stałym poziomie stopy dyskontowej:

= +
=

n

0t
t
t

)r1(
NCFNPV

 

gdzie:
NCFt – przepływy pieniężne netto w roku t,
r – stopa dyskontowa,
n – okres obliczeniowy.

Przepływy pieniężne netto w roku t (NCFt) obliczono ze 
wzoru:

t,NIt,WPt,CZt,ZPt CFCFCFCFNCF −++=  

gdzie:
CFZP, t – przyrost kosztów zużycia paliwa, 
CFCZ, t – przyrost kosztów zużycia części zamiennych, 
CFWP, t – przyrost wynagrodzenia pracowników zaplecza 
technicznego, 
CFNI, t – przyrost nakładów inwestycyjnych. 

Ponieważ przyrost strumieni pieniężnych stanowi różnicę po-
między autobusami ON i CNG, dodatnia wartość wskaźnika NPV 
przy przyjętej stopie dyskontowej oznacza, że korzystniejszy 
jest zakup autobusów CNG. Gdy wartość tego wskaźnika będzie 
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ujemna, korzystniejszy będzie zakup autobusów z silnikiem na 
olej napędowy.

Wewnętrzna stopa zwrotu pokazuje faktyczną stopę rentow-
ności przedsięwzięcia (stopę zysku), która zależy od sumy i cza-
sowego rozkładu projektowanych przepływów pieniężnych. IRR 
jest równe stopie dyskontowej, przy której NPV jest równe zero.

Wykorzystując przedstawione wyżej oznaczenia oraz formu-
łę obliczeniową wskaźnika NPV, wskaźnik IRR można zapisać 
następująco: 

IRR = r, jeżeli:

0
)r1(

NCFn
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t
t =
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W świetle wskaźnika IRR zakup autobusów CNG będzie opła-
calny, jeśli IRR będzie większe od przyjętej stopy dyskontowej. 
W przeciwnym przypadku bardziej korzystny będzie zakup au-
tobusów na olej napędowy.

Obliczenia przeprowadzono przy stopie dyskontowej równej 
5%. Wartość ta jest zalecana przez ekspertów inicjatywy Jaspers 
w projektach z zakresu transportu publicznego [8].

Obliczenia efektywności wyboru rodzaju paliwa przepro-
wadzono dla autobusów, które powinny być kupione jeszcze 
w 2014 r. Kolejne proponowane transze zakupu autobusów nie 
zmienią bowiem wniosków z przeprowadzonej analizy. Pro-
wadząc bowiem obliczenia w cenach stałych każdy następny 
wydatek inwestycyjny byłby powieleniem prognozowanych 
strumieni pieniężnych. Uwzględnianie kolejnych transz spowo-
dowałoby jednak konieczność znaczącego wydłużenia okresu 
obliczeniowego bez istotnego wpływu na wyniki analizy. Stru-
mienie pieniężne, przyjęte na podstawie przedstawionych kosz-
tów cyklu życia, zestawiono w tabeli 5.

Ujemna wartość wskaźnika NPV potwierdza wyniki wstępnej 
analizy kosztów cyklu życia – korzystniejszy będzie zakup auto-

busów zasilanych olejem napędowym. Wydłużenie okresu ob-
liczeniowego do 15 lat, tj. okresu sugerowanego w Niebieskiej 
Księdze, nie spowodowałoby istotnej zmiany wyników analizy.

Zakończenie
Regulacje prawne i dokumenty strategiczne formułowane na 
szczeblu samorządu lokalnego i regionalnego, na szczeblu kra-
jowym i unijnym wskazują na potrzebę dostosowania trans-
portu publicznego do zmieniających się potrzeb i preferencji 
użytkowników transportu, z poszanowaniem zasad zrówno-
ważonego rozwoju. Stosowane środki transportu powinny 
minimalizować zużycie energii i ograniczać negatywny wpływ 
transportu na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emi-
sji toksycznych substancji i hałasu oraz gazów cieplarnianych. 
Osiągnięciu tych postulatów sprzyja strategia odnowy taboru, 
opracowana w MZK w Toruniu. Zakłada ona wymianę, w możli-
wie krótkim czasie, autobusów niespełniających żadnych norm 
ekologicznych. W kolejnych latach wymieniane powinny być 
autobusy spełniające najmniej rygorystyczne normy. Opraco-
wany harmonogram zakłada, że po 2020 r. w taborze toruńskie-
go przewoźnika powinny znajdować się autobusy z normą co 
najmniej Euro 5.

W perspektywie najbliższych 10–15 lat dominujące znaczenie 
będą miały nadal autobusy z silnikami na olej napędowy. Wynika 
to przede wszystkim z wysokich nakładów niezbędnych do po-
zyskania autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, w tym 
pochodzących ze źródeł odnawialnych. Istotnymi czynnikami 
są także wzrost cen paliw alternatywnych i niestabilna polityka 
w zakresie ich fi nansowania. Barierą szerokiego wykorzystania 
paliw alternatywnych jest także niska dostępność infrastruktury, 
a w szczególności stacji ładowania energii i tankowania paliwa. 
Zapowiadane przez Komisję Europejską zwiększenie dostępno-
ści tych punktów do 2020 r. wymaga aktywnych działań państw 
członkowskich, szczególnie na szczeblu centralnym. 

Tab. 5. Strumienie pieniężne do obliczenia wskaźników efektywności wyboru rodzaju paliwa do napędu autobusów MZK w Toruniu
Okres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Przebieg autobusów [tys. km] 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Skumulowany przebieg 
autobusów 0 74 148 222 296 370 444 518 592 666 740 814

Autobusy CNG
Nakłady inwestycyjne 23 000,0            
Koszty zużycia paliwa  2 239,6 2 239,6 2 239,6 2 239,6 2 239,6 2 239,6 2 239,6 2 239,6 2 239,6 2 239,6 2 239,6
Koszty części zamiennych  330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4
Koszty wynagrodzeń  73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
Przepływy pieniężne -23 000,0 2 643,1 2 643,1 2 643,1 2 643,1 2 643,1 2 643,1 2 643,1 2 643,1 2 643,1 2 643,1 2 643,1

Autobusy ON
Nakłady inwestycyjne 18 975,0            
Koszty zużycia paliwa  2 682,3 2 682,3 2 682,3 2 682,3 2 682,3 2 682,3 2 682,3 2 682,3 2 682,3 2 682,3 2 682,3
Koszty części zamiennych  111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0
koszty wynagrodzeń  44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3
Przepływy pieniężne -18 975,0 2 837,6 2 837,6 2 837,6 2 837,6 2 837,6 2 837,6 2 837,6 2 837,6 2 837,6 2 837,6 2 837,6
Przepływy pieniężne netto -4 025,0 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4
NPV [tys. zł] -2 410,1
IRR [%] -9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK w Toruniu.
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MZK fl eet renewal strategy in Torun

The paper presents an analysis of the technical condition and 
structure of the bus fl eet MZK in Torun and the establishment of the 
investment program for 2020. Life cycle costs of buses powered by 
diff erent fuels were also presented. On this basis, were analyzed the 
eff ectiveness of buying CNG buses.

Keywords: bus fl eet, investments, life cycle costs.
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