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Tadeusz Dyr: W maju br. PKS w Gryfi cach 
sp. z o. o. zainaugurowała uroczystości ju-
bileuszu 60-lecia przedsiębiorstwa. Pro-
szę przedstawić genezę fi rmy, którą Pan 
zarządza.
Zygmunt Dziewguć: Przedsiębiorstwo PKS 
w Gryfi cach powstało w 1954 r. w wyniku 
podziału Krajowej Komunikacji Samocho-
dowej w Szczecinie. Utworzono wówczas 
Stację Terenową PKS w Gryfi cach. Jej kie-
rownikiem został Wacław Sokołowski, 
który funkcję tę pełnił do 1966 r. Początki 
działalności były bardzo trudne. Zaplecze 
techniczne mieściło się w nieistniejącym 
już dzisiaj budynku, nazywanym przez 
pracowników „stodołą”. W budynku tym 
panowały trudne warunki pracy. Ogrze-
wanie zapewniały piece, w których pra-
cownicy palili stare opony i dętki oraz 
każdy inny materiał, który można było 
spalić. Kanały zostały wykopane przez pra-
cowników. Brakowało specjalistycznego 
sprzętu. Jak wspominał niedawno Bogdan 
Arendt, pracujący w naszej fi rmie jako me-

chanik w latach 1964–2003, jeszcze w la-
tach 60. podczas wymiany skrzyni biegów 
kilka osób podpierało ją deskami. Każda 
chwila nieuwagi groziła poważnymi kon-
sekwencjami. Gdy pokazałem Bogdanowi 
Arendtowi, który na emeryturze chętnie 
odwiedza swój dawny zakład pracy, obec-
ne wyposażenie zaplecza technicznego, 
stwierdził, że chętnie wróciłby do pracy 
w takich warunkach.

Przewozy pasażerskie wykonywane 
były autobusami San, Jelcz i Karosa z cha-
rakterystycznym logo w postaci czarnej 
kierownicy na żółtym tle z napisem „PKS”. 
Tabor ciężarowy to ok. 70 samochodów, 
w tym IFY, Saherlingi, Stary 25 i Zubry. 

Lata 60. i 70. to okres dynamicznego roz-
woju przedsiębiorstwa.
Tak. W tym czasie Stacja Terenowa PPKS 
została przekształcona w samodzielne 
PPKS Oddział III Towarowo-Osobowy. 
W 1966 r. dyrektorem został Józef Dziewa, 
pełniący tę funkcję do 1974 r. W latach 

Pierwsi pracownicy PKS w Gryfi cach, nazywani „założycielami przedsiębiorstwa”, od lewej 
J. Staszak (mechanik), S. Sikora (kierowca), L. Arendt (kontroler techniczny), A. Hołubczak 
(spawacz), T. Mroczkowski (tokarz)

60 lat PKS w Gryficach

1974–1978 fi rmą zarządzał Jan Miler, a ko-
lejne 5 lat to okres, w którym ja miałem 
przyjemność kierować fi rmą.

W latach 70. przedsiębiorstwo PKS re-
alizowało rekordowe przewozy. Łączna 
liczba przewożonych pasażerów przekra-
czała 2 mld osób rocznie. PKS był wówczas 
postrzegany jako „okno na świat” dla wielu 
małych miejscowości. W końcu lat 70. licz-
ba samochodów na 1 000 mieszkańców 
wynosiła ok. 60, a kolej – ze względu na 
swój charakter – nie docierała do wielu 
miejscowości. Miało to wpływ na funkcjo-
nowanie PKS w Gryfi cach. Firma zatrudnia-
ła wówczas ok. 540 pracowników. Wzrost 
popytu na przewozy pasażerskie wymagał 
ciągłego inwestowania w tabor autobuso-
wy. Pojawiły się wówczas w fi rmie jugo-
słowiańskie TAM-y i Autosan, w tym H9L 
z podwyższonymi siedzeniami do przewo-
zów turystycznych.

Lata 80. to stan wojenny i kryzys 
gospodarczy. 
Lata 80. XX w. to trudny czas dla całej go-
spodarki, co oczywiście miało wpływ na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa PKS. Na 
początku lat 80. rozwiązano Zjednocze-
nie i Dyrekcje Okręgowe PKS, powołując 
jednocześnie cztery państwowe przedsię-
biorstwa publicznego transportu samo-
chodowego, a mianowicie Krajową PKS 
(obsługującą około 80% terytorium kraju) 
oraz trzy regionalne przedsiębiorstwa PKS 
– w Warszawie, Koszalinie i Olsztynie. Od 
1984 r. nasza fi rma funkcjonowała w ra-
mach Krajowej Państwowej Komunikacji 
Samochodowej, a dyrektorem został Mi-
rosław Kowalczyk. Mimo trudności fi rma 
kupowała nowe autobusy – Autosany i Jel-

Zygmunt Dziewguć – prezes Zarządu PKS w Gryfi cach
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cze. W 1984 r. oddany został do eksploata-
cji nowy dworzec autobusowy.

Mimo kryzysu gospodarczego, a może 
„dzięki” kryzysowi, pracownicy uczyli się 
przedsiębiorczości i kreatywności. Jak 
wspominała niedawno Halina Gryczenko 
– zatrudniona w fi rmie od 1974, obecnie 
prokurent i dyrektor ds. organizacyjno-
-administracyjnych – w ramach akcji 
socjalnych załatwiano w PGR-ach cebu-
lę, ziemniaki i jabłka dla pracowników. 
W przeddzień stanu wojennego udało się 
kupić 30 świń, które grupa pracowników 
ćwiartowała w zakładowej świetlicy. Inny 
pracownik (Kazimierz Jurczak zatrudniony 
w fi rmie od 1974 r., obecnie specjalista ds. 
BHP, BRD i OC) wspomina, jak trudno było 
pozyskać części zamienne do autobu-
sów. Często oprócz zapłaty za takie części 
trzeba było zawieźć ryby, które w naszym 
regionie można było relatywnie łatwo po-
zyskać. Mam nadzieję, że takie czasy nigdy 
już nie wrócą. 

Przełom lat 80. i 90. to okres transfor-
macji gospodarczej. Gospodarka rynko-
wa stwarza nie tylko szanse dla rozwoju 
przedsiębiorstw, ale także zagrożenia. 
Do zarządzania fi rmą potrzebny jest czło-
wiek z wizją i doświadczeniami. W 1990 r. 
ponownie stanął Pan na czele fi rmy.
Tak, ponownie podjąłem to wyzwanie. 
Zdawałem sobie sprawę, że usamodziel-
nienie 174 oddziałów PKS według głoszo-
nej wówczas zasady „Samodzielne – Sa-
morządne – Samofi nansujące” pozwala 
na więcej swobody w rozwiązywaniu 
problemów inwestycyjnych, płacowych, 
zatrudnieniowych i zaopatrzeniowych. 
Stwarzało to ryzyko samodzielnego po-
dejmowania decyzji, a nie tylko wykony-
wania zadań naznaczonych przez okręgo-
we zarządy, tzw. okręgi. Była to względna 

samodzielność przedsiębiorstwa, bo stro-
na zaopatrzeniowa pozostawała nadal 
reglamentowana. Ale można było np. uru-
chomić nową linię autobusową na wybra-
nej relacji lub przewozy międzynarodowe. 
Liczył się rachunek ekonomiczny i poja-
wiła się konkurencja dwóch rodzajów. 
Zwiększała się liczba samochodów osobo-
wych i zaistnieli prywatni przewoźnicy.

Jako jedno z pierwszych samodzielnych 
przedsiębiorstw PKS zaczęliśmy świad-
czyć usługi pozatransportowe, aby wyko-
rzystać posiadany majątek, np. sprzedaż 
paliwa. Szokiem dla załogi było to, że obcy 
klienci w zajezdni tankują paliwo albo 
zlecają naprawy lub remont innej fi rmie. 
W przeszłości było to karane. Tak więc fi r-
ma dokonywała zmian i wpływała na za-

chowanie pracowników, przygotowując 
się do restrukturyzacji: uruchomienie re-
zerw zawartych w majątku. Należy pamię-
tać, że tym regionie w tamtych latach do-
stęp do stacji paliwowej, naprawa bieżąca, 
remont, mycie samochodu nie były ofe-
rowane. Zmiany te udało się wprowadzić 
w początkowym okresie przy współpracy 
z przedstawicielami nauki – profesora-
mi Adamem Szewczukiem i Wojciechem 
Bąkowskim. Przekonywali ono, że tak te-
raz trzeba działać. Ci profesorowie byli 
animatorami i w jasny sposób wyjaśniali 
zasady ekonomicznego działania i swoim 
autorytetem przekonywali o słuszności 
nowego podejścia. To działanie pomogło 
przełamywać obawy załogi przed dalszy-
mi zmianami. 

Nieistniejąca już „stodoła” – w tym budynku zlokalizowane zostało pierw-
sze zaplecze techniczne

W latach 60. do przewozów pasażerskich  wykorzystywano 
m.in. autobusy Jelcz

Pracownicy PKS w Gryfi cach zawsze chętnie uczestniczyli we wspólnych wyjazdach 
turystycznych 
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Przedstawione przez Pana uwarunkowa-
nia wymagały nowego podejścia do za-
rządzania przedsiębiorstwem. 
Rzeczywiście, funkcjonowanie przedsię-
biorstwa w gospodarce rynkowej wymaga-
ło zupełnie innego podejścia do zarządza-
nia. Do tego doszły zagrożenia w otoczeniu 
– dynamiczny wzrost liczby samochodów 
osobowych (w 2004 r. było to już ponad 
260 samochodów /1 000 mieszkańców) 
oraz spadek popytu na przewozy pasażer-
skie. Wraz z moimi współpracownikami – 
bez których wprowadzanie zmian byłoby 
praktycznie niemożliwe – stwierdziliśmy, 
że rozwój fi rmy wymaga ciągłych inwesty-
cji i dywersyfi kacji działalności. W latach 90. 
powstały m.in. Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów, automatyczna myjnia samo-
chodowa oraz nowoczesne Centrum Usług 
Motoryzacyjnych. Rozbudowana została 
stacja paliw i sklep motoryzacyjny. 

PKS w Gryfi cach jest jednym z pierwszych 
przedsiębiorstw, które zostały sprywaty-
zowane. Wraz z pracownikami fi rmy zain-
westował Pan prywatne środki w zakup 
tego przedsiębiorstwa. Czy to była dobra 
decyzja?
Przełamanie oporów wśród załogi trwało 
około trzech lat. Czekano, co zrobią inne 
oddziały. A bez aprobaty załogi nie moż-
na było się prywatyzować. I tu następne 
moje ryzyko. Należało zebrać odpowiednią 
wielkość kapitału. Zebrane środki fi nanso-
we, zadeklarowane przez poszczególnych 
członków załogi, nie starczały na wymaga-
ną wielkość. Dlatego podjąłem decyzję, że 
zaciągnę zobowiązania i dzięki temu stałem 
się znaczącym udziałowcem. Załoga zaak-
ceptowała to rozwiązanie. W 2000 r. PKS 
w Gryfi cach stało się spółką prawa handlo-
wego, jako trzecia z kolei spośród wszyst-
kich przedsiębiorstw PKS. Było to najwięk-
sze życiowe ryzyko związane z fi nansami, 
ponieważ nie posiadałem żadnych zaso-
bów majątkowych. W tych rozważaniach 
o ryzyku i kierunku działań wspierał mnie 
intelektualnie przed powołaniem spółki 
i później prof.  Wojciech Bąkowski, pełniący 
do dnia dzisiejszego funkcję przewodni-
czącego Rady Nadzorczej. Podsumowując, 
odpowiadam pozytywnie: tak, prywaty-
zacja z szerokim wsparciem zaangażowa-
nych udziałowców to była dobra decyzja. 
Żałuję, że nie można tego przedsięwzięcia 
było zrealizować o dwa lata wcześniej. Na 
obszarze naszego przedsiębiorstwa dba-
my o ciągły rozwój. Unowocześniane jest 
Centrum Usług Motoryzacyjnych, powsta-
ła bezdotykowa myjnia samochodowa 
oraz odnowiono stację paliw. Klienci mogą 

Pracownicy działu księgowości. Od lewej: E. Mroczkowska, W. Babiło-Wysocka, H. Muras, 
G. Gawin, B. Krupowicz, S. Biała, M. Brzostowska, E. Kalota, W. Hryniewicz

Uroczyste otwarcie myjni samochodowej 

PKS w Gryfi cach, oprócz przewozów pasażerskich, świadczy usługi w zakresie przewozu 
ładunków. Na fot. powitanie 10 nowych ciągników Scania
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także korzystać z usług gastronomiczno-
-hotelarskich w nowoczesnym kompleksie 
Restauracja 32 Motel. Spółka jest jednym 
z największych pracodawców w regionie − 
zatrudnia 350 osób. W najbliższych latach 
planujemy kolejne inwestycje, których 
celem będzie podnoszenie jakości usług 
i konkurencyjności fi rmy.

Gdy przed kilkoma laty miałem okazję 
odwiedzić PKS w Gryfi ach, byłem pod 
wrażeniem inwestycji, o których Pan 
mówi. Największym zaskoczeniem był 
jednak ogromny zakres informacji, które 
są generowane i przetwarzane w syste-
mie informatycznym, wykorzystywanym 
przez spółkę. 
Rzeczywiście od wielu lat nasza fi rma 
rozwija systemy pozwalające na pozyski-
wanie niezbędnych informacji. Bez do-
stępu do dobrej informacji profesjonalne 
zarządzanie fi rmą byłoby niemożliwe. 
Staraliśmy się zawsze wprowadzać takie 
rozwiązania, które zagwarantują najwyż-
szą jakość informacji. Maria Brzostowska, 
pracująca w naszej fi rmie w dziale księgo-
wości w latach 1967–1995, wspominała 
przy okazji przygotowań do jubileuszu, że 
w początkach jej pracy wszystkie oblicze-
nia prowadzone były ręcznie, przy wyko-
rzystaniu tzw. „kręciołków”. Na początku 
lat 70. pojawiły się jednak maszyny liczące, 
a na przełomie lat 70. i 80. pierwsze kom-
putery. PKS w Gryfi cach był pierwszą fi rmą 
w mieście, która miała komputer.

Obecnie dysponujemy nowoczesnym 
systemem, który pozwala bardzo precy-
zyjnie zidentyfi kować wszystkie pozycje 
kosztów i przychodów, informacje doty-
czące przewozów itp. Już teraz jesteśmy 
przygotowani do dokładnego wyliczenia 
rekompensaty za usługi publiczne. Znamy 

dokładnie koszty generowane przez każ-
dy autobus, na każdej linii. 

Pana doświadczenia w zarządzaniu 
PKS w Gryfi cach obejmują trzy okresy. 
Pierwszy to lata 1979–1984, czyli funk-
cjonowanie w ramach gospodarki cen-
tralnie planowej i w początkach kryzysu 
gospodarczego. Drugi obejmuje lata 
1991–2000, tj. pierwszą dekadę pełnej 
samodzielności przedsiębiorstwa, nadal 
państwowego, i gospodarki rynkowej. 
Od 2000 r. zarządza Pan fi rmą prywatną, 
w której jest Pan znaczącym udziałow-
cem. Jak ocenia Pan zarządzanie fi rmą 
w tych trzech okresach?

Dobre pytanie! Każdy z okresów to inne 
warunki w otoczeniu prawnym, politycz-
nym i gospodarczym. Trzeba być elastycz-
nym i zdobywać wiedzę, aby dostosować 
sposób myślenia i działania do pojawia-
jących się wyzwań, a co najważniejsze 
– integrowania wokół siebie właściwych 
ludzi. Obecnie pracuje jeszcze wiele osób, 
które – tak jak ja – przeszły przez wspo-
mniane trzy okresy funkcjonowania fi rmy. 
Wymagania otoczenia „poganiają” do wy-
przedzania konkurencji. Podjęta została 
dywersyfi kacja działalności, np. przewozy 
dalekobieżne, prace na innych rynkach, 
działalność gastronomiczno-hotelowa, 
trochę dziwna u przewoźnika, ale dla biz-

Nowoczesne zaplecze techniczne gwarantuje wysoką jakość obsługi pojazdów oraz bezpieczeństwo pracy 

Nowoczesny autokar MAN Lion’s wykorzystywany do międzynarodowych przewozów 
turystycznych 
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nesu bardzo wskazana. Popyt na lokalnym 
obszarze przewozów pasażerskich nie 
daje możliwości zwiększania przychodów.

Od powstania w 1999 r. samorządu wo-
jewództwa jest Pan radnym sejmiku wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Dla-
czego zdecydował się Pan na działalność 
samorządową, mając tak dużo obowiąz-
ków w fi rmie?
Niezmiernie ważne jest, żeby swoje umie-
jętności przenosić do działalności pu-
blicznej. W ogóle uważam, że do polityki 
powinni iść ludzie, którzy w życiu coś osią-
gnęli i mają coś do zaoferowania innym. 
Ich kapitałem powinny być wiedza, do-
świadczenie, umiejętności zdobyte poza 
światem polityki, a nie chęć zarobienia 
pieniędzy na publicznych stanowiskach. 
Powinni mieć poczucie misji. Rolę samo-
rządowca pełnię od 16 lat i przez ten czas 
do chwili obecnej znajduję uznanie wy-
borców. Uważam, że działalnością bizne-
sową w PKS Gryfi ce ukazuję umiejętności 
gospodarowania, a takie – obok społecz-
nych i politycznych – są potrzebne na po-
ziomie samorządowym.

Czy Pana koledzy z sejmiku dostrzega-
ją potrzebę zaangażowania samorządu 
w organizację i fi nansowanie przewozów 
publicznych?
Oczywiście, co do tego nie ma wątpliwo-
ści. Problem jest tak istotny, że nie dostrze-
ga się podziałów „politycznych” we wdro-
żeniu i przygotowaniu do zmian, jakie 
nakreśla ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym. Występują różnice w szcze-
gółach odnoszących się do rozwiązania 
przewozów publicznych, np. w przyjętym 
już przez Zarząd Województwa planie 
transportowym moje zastrzeżenia budzi 
szczegółowe opisanie zadań i sposobów 
fi nansowania w przewozach kolejowych 
oraz fragmentaryczne i pobieżne usto-
sunkowanie się do drogowej komunika-
cji autobusowej, która wykonuje zadania 
przewozowe kilka razy większe niż kolej. 
A przecież to tzw. PKS-y są powszechnie 
kojarzone z wykonywaniem usług w ra-
mach obowiązku służby publicznej. Moim 
zdaniem nie da się stworzyć zrównowa-
żonego i w pełni dostępnego systemu 
transportowego, który zaspokoi potrzeby 
wszystkich mieszkańców naszego regio-
nu bez uwzględnienia w tym procesie 
również transportu drogowego. Taka sieć 
połączeń, uwzględniająca wszystkie ro-
dzaje transportu (transport kolejowy, lot-
niczy, drogowy, wodny), jest niezbędnym 
fundamentem silnej gospodarki naszego 

Nowym kierunkiem działalności spółki są usługi hotelowe i gastronomiczne. Na fot. Restau-
racja 32 Motel 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wręczył Prezesowi Zygmuntowi Dziewguciowi 
Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego dla Przedsiębiorstwa PKS Gryfi ce Sp. z o. o.

W tym gabinecie Zygmunt Dziewguć spędza wiele czasu, starając się zawsze podejmować 
najkorzystniejsze decyzje dla fi rmy PKS w Gryfi cach 
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regionu. Ale mam nadzieję, że wszystko 
zostanie dopracowane na etapie wdraża-
nia planu transportowego w latach 2015–
2017 na niższych szczeblach jednostek 
samorządu terytorialnego, jak powiat czy 
gmina. Mam nadzieję, że przewozy pu-
bliczne będą się doskonalić i rozwijać. 

Zapewne zamierza Pan kandydować na 
kolejną kadencję. Jakie będą główne za-
dania w nadchodzącej kadencji? 
Tak, będę kandydował. W czasie ostatniej 
kadencji Urząd Marszałkowski w Szczeci-
nie zakończył prace mające na celu wdro-
żenie nowej perspektywy fi nansowej Unii 
Europejskiej na lata 2014–2020, w wyniku 
których opracowano Strategię Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego – 
perspektywa fi nansowa 2014–2020. W pra-
cach tych brałem aktywny udział poprzez 
organizowanie branżowych konsultacji 
społecznych, ponieważ słusznie założono, 

że podmiotem realizującym cele i działania 
w ramach strategii jest cała społeczność 
województwa, nie zaś tylko jego instytucje 
samorządowe. Determinowało to potrzebę 
szerokich konsultacji społecznych, mają-
cych na celu wypracowanie jak najlepszej 
strategii rozwoju naszego województwa 
do 2020 roku. Niestety w ramach tych kon-
sultacji nie udało się przekonać Zarządu 
Województwa do dofi nansowania zakupu 
autobusów u poszczególnych przewoź-
ników realizujących przewozy w ramach 
regularnego przewozu osób w publicz-
nym drogowym transporcie zbiorowym 
– zarówno w komunikacji miejskiej, jak 
i międzymiastowej – w takim zakresie, jak 
to zrobiono dla przewozów kolejowych. 
A stworzenie stabilnych warunków prowa-
dzenia polityki transportowej dla wszyst-
kich przewoźników z uwzględnieniem 
zasad konkurencyjności, wykraczających 
poza ramy czasowe jednej kadencji władz, 

powinno być jednym z celów dobrego pla-
nu transportowego dla województwa, aby 
uzyskać spójny i zsynchronizowany system 
zapewniający maksymalnie korzystny efekt 
dla pasażerów, szczególnie tych z małych 
miejscowości, którym grozi wykluczenie 
transportowe. W następnej kadencji, je-
śli oczywiście zostanę wybrany, będę się 
starał, aby przy okazji wdrażania tych no-
wych uregulowań – zarówno prawnych, 
jak i fi nansowych – w zakresie transportu, 
o których mówiłem wcześniej, nie wylać 
przysłowiowego „dziecka z kąpielą”, jak to 
dość często zdarza się w naszym kraju.

Dziękując za rozmowę, życzę Panu wy-
trwałości w realizacji wszystkich zamie-
rzeń, a wszystkim pracownikom spółki 
PKS w Gryfi cach satysfakcji z pracy w tak 
doskonałej fi rmie oraz wielu sukcesów 
w pracy zawodowej i życiu osobistym. 
Dziękuję.

Sukces rynkowy przedsiębiorstwa wymaga dywersyfi kacji działal-
ności. Na fot. ciągniki wykorzystywane w międzynarodowych prze-
wozach ładunków

Zygmunt Dziewguć wśród pracowników spółki

Autobus Setra wykorzystywany przez PKS w Gryfi cach do przewo-
zów lokalnych i regionalnych


