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Transport publiczny 
– efektywny kosztowo 
Dostępność usług transportu publicznego jest fundamen-
talnym wymogiem społeczeństwa i dlatego gwarantowa-
na jest przez rząd. Rządy dążą do zapewniania usług 
transportu publicznego przy możliwie najniższych kosz-
tach i możliwie najwyższych korzyściach dla społeczeń-
stwa, czyli w sposób efektywny kosztowo. To pociąga za 
sobą konieczność podejmowania decyzji przez rząd, które 
usługi publiczne mają być zapewniane ludności, jak te 
usługi świadczyć i jakimi środkami transportu publiczne-
go, drogą czy koleją. Na podstawie jakich zatem przesła-
nek rządy wybierają między transportem kolejowym 
a drogowym?

Kryteria efektywności kosztowej
Kolej jako środek transportu publicznego jest bardziej efektywna 
kosztowo wówczas, gdy robi to, co może zrobić lepiej i taniej niż 
transport drogowy: „Przewozić duże potoki pasażerów (i towary) 
na długich dystansach”. Kryteriami, które determinują czy kolej 
jest najbardziej efektywnym środkiem transportu publicznego są:
l wystarczający potok pasażerów dla (pełnego) obłożenia pocią-

gu; minimum x pasażerów/h;
l wystarczająca liczba pociągów, by eksploatacja infrastruktury 

była uzasadniona; minimum y pociągów/h;
l kolej musi oferować wyższą jakość; minimum z [%] szybciej 

niż autobus lub – w obszarach zurbanizowanych – prywatny 
samochód.

Oszacowanie potencjalnego popytu
Wspólny zespół badawczy, który studiował zakres inwestycji w re-
gionalne kolejowe przewozy pasażerskie w zachodniopomor-
skiem, oszacował potencjalny popyt na te usługi poprzez zasto-
sowanie dla parametrów x, y i z następujących wartości:
x  – minimum 40 pasażerów/h w jednym kierunku (średnio);
y  – jedynie pociągi regionalne na głównych liniach, które są w du-

żym stopniu wykorzystywane przez ruch towarowy i InterCity;
z  – regionalne pociągi pasażerskie muszą oferować czas prze-

jazdu, który jest 15% krótszy niż w przypadku przewozów 
autobusowych.

Zastosowanie tych warunków doprowadziło do konkluzji, że 
dla około 350 mln pasażerokm rocznie regionalne kolejowe prze-
wozy pasażerskie są najbardziej efektywnym kosztowo środkiem 
transportu publicznego w województwie zachodniopomorskiem. 
Wnioskując z tych informacji dla poziomu całego kraju, na pod-
stawie analiz przeprowadzonych w kilku województwach oraz da-
nych statystycznych wynika, że w Polsce istnieje potencjalny po-
pyt w wysokości 7–8 mld pasażerokm na regionalny transport 
kolejowy rocznie.

Efektywny kosztowo model produkcyjny
Szacunki potencjalnego popytu, wspomniane wcześniej,  opiera-
ły się na założeniu, że usługi regionalnego transportu publiczne-
go produkowane są w sposób efektywny kosztowo. Oznacza to, że 
koszty produkcji, które obecnie szacuje się na około 0,31 zł na 
pasażerokm, zredukowane będą do poziomu 0,20 zł na pasaże-
rokm1).

Dla tych konkluzji, dotyczących potencjalnego popytu na re-
gionalne kolejowe przewozy, przyjęto także założenie, że podział 
na środki transportu publicznego – kolej i autobusy – jest zopty-
malizowany w takim rozumieniu, że każdy środek transportu robi 
to, co może zrobić najlepiej.

Różnica między kosztami i przychodami
Obecnie produkcyjny poziom regionalnych przewozów pasa-
żerskich (z wyłączeniem pasażerów podróżujących pociągami 
InterCity i międzyregionalnymi) wynosi w Polsce około 8 mld 
pasażerokm rocznie. Obecny poziom produkcji rocznie kosztuje 
około 2,5 mld zł, przynosi około 0,7 mld zł ze sprzedaży biletów 
i 0,3 mld zł z umów o świadczeniu usług publicznych. Stąd poja-
wia się różnina między kosztami i przychodami wynosząca około 
1,5 mld zł rocznie.

Pojawia się zatem pytanie: kto pokrywa tę różnicę każdego 
roku. Jedno jest pewne, mianowicie w jakiś sposób 39 mln 
mieszkańców Polski ponosi koszty bieżących regionalnych usług 
transportowych i wszelkich innych działań, które jeszcze mogą 
zwiększać koszty. Obecni operatorzy świadczący regionalne prze-
wozy pasażerskie zdają sobie z tego sprawę i poszukują możli-
wości finansowania inwestycji mających na celu zwiększenie 
efektywności kosztowej i restrukturyzację obecnych modeli pro-
dukcyjnych.

Należy zwrócić uwagę, że zwiększenie efektywności kosztowej 
modelu produkcyjnego dla 8 mln pasażerokm, poprzez redukcję 
średniego kosztu z 0,31 zł do 0,20 zł na pasażerokm, przynio-
słoby rocznie oszczędności dla kraju w wysokości 0,9 mld zł 
(2,5 mld zł – 1,6 mld zł = 0,9 mld zł).

Pokrywanie różnicy między kosztami i przychodami
Konkluzja dotycząca różnicy między (wewnętrznymi) kosztami 
produkcyjnymi i przychodami wynoszącej 0,9 mld zł rocznie 
sugeruje, że jeżeli koszty produkcyjne byłyby zredukowane 
do 1,6 mld zł, a budżet na usługi publiczne byłyby zwiększony do 
0,8 mld zł, różnicy tej praktycznie by nie było.

W tym celu niezbędne są głównie trzy działania:
1)  wzrost produktywności,
2)  optymalizacja podziału na transport kolejowy i transport auto-

busowy,

1) Wewnętrzne koszty produkcji dla regionalnego autobusowego transportu publicznego w Polsce wahają się między 0,10 zł i 0,15 zł na pasażerokm. Dla 
samochodów prywatnych jako poziom przeciętny przyjmuje się wielkość 0, 23 zł na pasażerokm.
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3)  restrukturyzacja finansów i umów o świadczeniu usług pu-
blicznych.
Przeprowadzenie trzech wymienionych działań nasuwa serię 

pytań do zaangażowanych menedżerów i władz. 
Działanie 1
l Jeżeli rozkład jazdy i zatrudnienie pracowników muszą być 

zmodernizowane, to dla których połączeń transportu publicz-
nego powinno to być zrobione?

l Która infrastruktura (nie) będzie potrzebna dla zmodernizowa-
nego rozkładu jazdy?

Działanie 2
l W jaki sposób i za pomocą jakich instrumentów prawnych 

władze mogą wpływać na podział na środki transportu pu-
blicznego na zliberalizowanym rynku, by uniknąć sytuacji, gdy 
dotowane pociągi konkurują z niedotowanymi autobusami?

Działanie 3
l Jak można uniknąć sytuacji, w której zwiększa się poziom bu-

dżetu na usługi publiczne, ale nie dochodzi do zamknięcia nie 
ekonomicznych usług kolejowego transportu publicznego?

l Czy umowy o świadczeniu usług publicznych mogę być tak 
negocjowane, by zastąpić dotacje z budżetu na tzw. zniżki 
ustawowe?

l Jaka jest relacja między poziomem budżetu na usługi publicz-
ne negocjowanym z operatorami kolejowymi a kosztami ze-
wnętrznymi wynikającymi z podróżowania koleją, autobusami 
lub prywatnymi samochodami?
Na większość z wymienionych pytań można znaleźć odpo-

wiedź dopiero wówczas, gdy określi się, które usługi kolejowe 
transportu publicznego są (potencjalnie) efektywne kosztowo. 
Ponadto, uzasadnione mogą być jedynie inwestycje w systemy 
produkcyjne i pociągi do obsługi połączeń transportu publiczne-
go efektywnych kosztowo i jedynie dla tych połączeń jest uzasad-
nienie dla rządu, by dawał długoterminowe zobowiązania wspie-
rania z budżetu narodowego oraz dla negocjacji wieloletnich 
umów o świadczeniu usług publicznych.

Wniosek: dla negocjowania umów o świadczeniu usług pu-
blicznych niezbędna jest identyfikacja, a następnie wyszczegól-
nienie połączeń efektywnych kosztowo. Jest to trudne do wykona-
nia, ale niezbędne, ponieważ:
l popyt na regionalny transport pasażerski zmniejsza się rocznie 

o 8–10 %;
l koszty produkcyjne nadal wynoszą 0,9 mld zł rocznie – wyż-

sze niż jest to konieczne, i tworzą ciągłe obciążenie dla pol-
skiego społeczeństwa;

l regionalny transport pasażerski ustanie całkowicie około 
2006 r. z powodu wygaśnięcia technicznej żywotności taboru;

l ogromna jest strata możliwości zatrudnienia w sektorze kole-
jowym.

Umowa o świadczeniu usług publicznych 
w relacji do partnerstwa publiczno-prywatnego
Partnerstwo publiczno-prywatne jest wykorzystywane jako ma-
giczne rozwiązanie przy braku środków z budżetu państwa. 
Niestety magiczne rozwiązanie dla generowania pieniędzy nie ist-
nieje. Jednakże, jeżeli można zmobilizować fundusze z sektora 
prywatnego na inwestycje w sektor publiczny, oczywiste jest, że 
fundusze prywatne i publiczne razem mają większą zdolność 
finansowania projektów.

Warunkiem do przyciągnięcia finansowania z sektora prywat-
nego są inwestycje przynoszące dostateczny zwrot przy ryzyku 
możliwym do przyjęcia. Oznacza to, że musi istnieć długotermi-
nowe przewidywanie popytu i przychodów, model produkcyjny 
musi być efektywny kosztowo (konkurent nie może produkować 
przy znacznie niższych kosztach) i musi istnieć wieloletnia umo-
wa o świadczeniu usług publicznych z lub bez gwarancji zwrotu 
wartości księgowej inwestycji.

Podsumowując:
l dla prywatnego (współ-) finansowania inwestycji w sektor 

publiczny niezbędna jest odpowiednia umowa o świadczeniu 
usług publicznych;

l dla umowy o świadczeniu usług publicznych niezbędna jest 
identyfikacja i wyszczególnienie efektywnych kosztowo usług 
transportu publicznego.

Potencjalna rola kolei holenderskich (NS)
Kolej holenderska może pomóc przy identyfikacji efektywnych 
kosztowo usług transportu publicznego. NS i PKP wspólnie mogą 
stworzyć wykonalne propozycje inwestycji w modernizację obec-
nego modelu produkcyjnego i w odnowę lub modernizację tabo-
ru. NS jest także zainteresowane finansowym udziałem w ryzyku 
związanym z inwestycjami i poprzez to przyciągnie instytucje fi-
nansowe. Udział NS w finansowaniu usług transportu publiczne-
go pokazuje sektorowi prywatnemu, że inwestycje w polski sektor 
kolejowy są opłacalne.

Współpraca pomiędzy organizacjami kolejowymi 
a rządem
Organizacje kolejowe mają skłonność do żądania od rządów 
wzrostu dotacji i/lub płatności z tytułu świadczenia usług pu-
blicznych. Jednakże oczywiste jest, że należy znaleźć kompromis 
między zwiększaniem budżetów umów o świadczeniu usług pu-
blicznych z jednej strony a zobowiązaniami organizacji kolejo-
wych do restrukturyzacji i poprawy produktywności z drugiej stro-
ny. Wyzwaniem jest pilne znalezienie zadowalającego i zrówno-
ważonego kompromisu, gdyż przyszłość regionalnego transportu 
pasażerskiego jest zagrożona.

W celu znalezienia zrównoważonego kompromisu organizacje 
kolejowe i rząd powinny podjąć wspólne działania, takie jak:
l identyfikacja kryteriów do określenia ekonomicznego uzasad-

nienia kolejowych usług transportu publicznego;
l identyfikacja orientacyjnych poziomów kosztów produkcji dla 

przewozów kolejowych i korzystania z infrastruktury kolejo-
wej;

l sformułowanie rekomendacji dotyczących warunków dla spe-
cyficznych, efektywnych kosztowo, regionalnych usług trans-
portu publicznego;

l identyfikacja specyficznych usług efektywnych kosztowo oraz 
sformułowanie rekomendacji dotyczących poziomu budżetów 
umów o świadczeniu publicznych oraz inwestycji niezbędnych 
dla specyficznych usług, a także zakresu finansowania inwe-
stycji ze środków sektorów publicznego i prywatnego.

Autor jest dyrektorem na Polskę Międzynarodowej Grupy Bizneso-
wej kolei holenderskich (NS). PKP i NS podpisały w 1997 r. Memoran-
dum o porozumieniu w celu wymiany doświadczeń związanych z restruk-
turyzacją organizacji kolei. W 2002 r. utworzyły zespół do zbadania 
zakresu wspólnych inwestycji w regionalny transport pasażerski w woje-
wództwie zachodniopomorskiem, jako regionie pilotażowym dla Polski.


