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Źródła finansowania zakupów taboru
podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w pod-
wyższonym kapitale przez dotychczasowych bądź nowych udzia-
łowców. Zgodnie z art. 257 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037) podwyższe-
nie kapitału zakładowego odbywa się poprzez podwyższenie war-
tości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych. 
Możliwe jest także podwyższenie kapitału zakładowego, przezna-
czając na ten cel środki z kapitału zakładowego lub kapitałów re-
zerwowych (art. 260 k.s.h.)

W spółkach akcyjnych podwyższenie kapitału odbywa się 
drogą emisji nowych akcji, bądź podwyższenia wartości nominal-
nej akcji istniejących. Zgodnie z postanowieniami art. 431 k.s.h. 
objęcie nowych akcji może nastąpić poprzez subskrypcję prywat-
ną (złożenie oferty przez spółkę i przyjęcie jej przez oznaczonego 
adresata), zamkniętą (złożenie oferty wyłącznie akcjonariuszom, 
którym służy prawo poboru) bądź otwartą (zaoferowanie akcji 
w drodze ogłoszenia do osób, którym nie służy prawo poboru). 
Emisja akcji, niezależnie czy jest prowadzona bezpośrednio przez 
spółkę, czy za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, po-
ciąga za sobą określone koszty. Zwiększenie akcji spółki może 
również wiązać się z pewnym ryzykiem. Wzrost podaży akcji na 
giełdzie może spowodować spadek ich kursu i zmniejszyć war-
tość kapitału pozyskanego drogą nowej emisji [1]. Pozyskanie 
nowych udziałowców bądź akcjonariuszy prowadzić może do 
zmiany ich struktury, a w konsekwencji może mieć to wpływ na 
wielkość pakietu kontrolnego, dającego prawo decydowania o lo-
sach spółki.

Utworzenie kolejowych spółek przewozowych na mocy posta-
nowień ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restruktu-
ryzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie 
Koleje Państwowe” (Dz.U. nr 84, poz. 948) stworzyło podstawy 
prawne do wykorzystania przedstawionych zasad pozyskania kapi-
tału na finansowanie inwestycji taborowych. W praktyce wdroże-
nie tych rozwiązań jest niezwykle trudne. Podstawową przeszkodą 
jest brak kapitału w spółce PKP S.A., będącej jedynym wspólni-
kiem w spółkach przewozowych. Mało realne jest również pozy-
skanie kapitału przez PKP S.A. od swojego akcjonariusza – Skar-
bu Państwa. 

Podwyższenie przez Skarb Państwa kapitału w PKP S.A. mo-
głoby się wiązać z koniecznością poszukiwania takich rozwiązań, 
które byłyby zgodne z obowiązującymi w Polsce i w Unii Europej-
skiej zasadami udzielania pomocy publicznej dla przedsię-
biorstw. 

W art. 87 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
stwierdzono, że wszelka pomoc przyznawana przez państwo 
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkol-
wiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji po-
przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji nie-
których towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, 
w jakim wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami 
członkowskimi. Jednocześnie w Traktacie wskazano na kilka ob-
szarów, w których pomoc państwa jest dozwolona. Do obszarów 

Jednym z najtrudniejszych zadań w przedsiębiorstwach 
transportowych jest odnowa taboru. Zaniedbania w za-
kresie odnowy taboru w Polsce w latach 90. doprowadziły 
do takiego stopnia zużycia technicznego i ekonomicznego 
eksploatowanego taboru, że konieczne jest pilne rozpo-
częcie procesu odnowy. 

Problem odnowy taboru dotyczy szczególnie transportu kolejo-
wego i miejskiego szynowego. Jeżeli założyć, że średni okres 
eksploatacji kolejowego taboru pasażerskiego wynosi 35 lat, lo-
komotyw od 40 do 45 lat, wagonów towarowych 25 lat, tramwa-
jów 25 do 30 lat, to można wyliczyć, że po 2020 r. z obecnego 
ilostanu taboru pozostanie tylko od 5 do 10%. Wartość odtworze-
niowa obecnego taboru szynowego w Polsce to około 20 mld zł. 
Oczywiście obecny regres transportu publicznego w Polsce po-
zwala na redukcję liczby taboru, ale obecna oferta przewozowa 
osiągnęła już swoje dno, jest nie akceptowana społecznie i szko-
dliwa gospodarczo. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że trans-
port we współczesnych gospodarkach to około 10% PKB, a za-
tem jego słabość ma zasadniczy wpływ na rozwój kraju.

W związku z tym problem odnowy taboru, realizowany od po-
czątku lat 90. w bardzo nikłym stopniu, nabiera dużego znacze-
nia. W najbliższych latach, aby uniknąć zaniku transportu szyno-
wego w Polsce, poziom wydatków na zakupy nowego taboru 
powinien wynosić około 1 mld zł rocznie. Jest to niebagatelna 
kwota, która musi zostać pozyskana ze wszystkich dostępnych 
źródeł.

W niniejszym artykule wskazano na możliwości wykorzystania 
różnych form pozyskiwania taboru do realizacji zadań przewozo-
wych. Artykuł ten nie wyczerpuje z pewnością wszystkich możli-
wych rozwiązań. Autorzy postawili sobie jednak za cel wskazanie 
uwarunkowań prawnych i ekonomicznych wykorzystania różnych 
źródeł pozyskania taboru.

Kapitał własny 
jako źródło finansowania zakupu taboru
Finansowanie odnowy taboru, podobnie jak i wszystkich innych 
składników majątku trwałego, w przedsiębiorstwach transporto-
wych odbywać się może ze źródeł własnych (kapitału własnego). 
Do podstawowych źródeł kapitału własnego w przedsiębiorstwach 
transportowych1) można zaliczyć:
– amortyzację i zyski zatrzymane,
– kapitał pozyskany od dotychczasowych i nowych właścicieli.

Przedsiębiorstwo, dążąc do utrzymania lub wzmocnienia 
swojej pozycji na rynku, może wykorzystać w celach inwestycyj-
nych całość lub część wypracowanych zysków, nie wypłacając 
ich właścicielom dywidendy. Godzą się oni na reinwestowanie 
zysków, gdyż oczekują, że rozwój firmy podniesie jej wartość [1].

Źródłem kapitału własnego w przedsiębiorstwach może być 
pozyskanie kapitału od dotychczasowych bądź nowych właścicie-
li. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest 

1) Pojęcie przedsiębiorstwo używane jest tu niezależnie od jego formy organizacyjnoprawnej.
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tych, zgodnie z art. 73, zaliczono pomoc, która odpowiada po-
trzebom koordynacji transportu lub stanowi zwrot za wykonanie 
pewnych świadczeń nierozerwalnie związanych z pojęciem usługi 
publicznej [2].

Warunki dopuszczalności, zasady udzielania oraz nadzorowa-
nia pomocy publicznej dla przedsiębiorstw uregulowane zostały 
w ustawie z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nad-
zorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. nr 141, 
poz. 1177). Przyjęte w tej ustawie zasady pomocy publicznej dla 
przedsiębiorstw są wynikiem dostosowania prawa polskiego do 
rozwiązań Unii Europejskiej z zakresu prawa konkurencji. Rozwią-
zania te są zgodne z regułami unijnymi – będą zatem obowiązy-
wały również po akcesji.

W cytowanej ustawie przyjęto, jako ogólną zasadę zakaz 
udzielania pomocy publicznej, z wyjątkiem przypadków określo-
nych w ustawie lub ratyfikowanych umowach międzynarodowych, 
regulujących udzielania pomocy, zwłaszcza w Układzie Europej-
skim. Jednocześnie w ustawie przyjęto założenie, że w przypadku 
wydania przez organ publiczny decyzji o udzieleniu pomocy 
sprzecznej z prawem, konsekwencje ponosi przedsiębiorca, który 
otrzymał taką pomoc. 

Pomocą publiczną dla przedsiębiorstw, zgodnie z postano-
wieniami cytowanej ustawy, jest przysporzenie korzyści finanso-
wych określonemu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, jeżeli:
l jest realizowane bezpośrednio z krajowych środków publicz-

nych lub z takich środków przekazanych innym podmiotom 
albo pomniejsza lub może pomniejszyć te środki,

l narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejo-
wanie niektórych przedsiębiorców lub produkcji niektórych 
towarów.
Z definicji tej wynika, że nie każde przysporzenie korzyści 

finansowych na rzecz przedsiębiorcy jest pomocą publiczną. 
Przysporzenia te mogą mieć bowiem charakter instrumentów go-
spodarczych o charakterze ogólnym. Ponadto ustawa określa 
przypadki, w których nie stosuje się przepisów ustawy, mimo 
przysporzenia przedsiębiorcy korzyści finansowej.

Ustawa zawiera wykaz przykładowych form udzielania pomo-
cy publicznej dla przedsiębiorstw. Podkreślić jednak należy, że 
zaliczenie określonego przysporzenia do form pomocy publicznej 
zależy od spełnienia przesłanek wynikających z przedstawionej 
definicji, a nie faktu, że forma taka została wymieniona w ustawie. 
Do przykładowych form pomocy publicznej zaliczyć można:
l dotacje oraz ulgi i zwolnienia podatkowe;
l dokapitalizowanie przedsiębiorców, udzielenie pożyczek, kre-

dytów, poręczeń lub gwarancji udzielanych przedsiębiorcom 
– na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

l zaniechanie poboru, odroczenie płatności lub rozłożenie na 
raty płatności podatku bądź zaległości podatkowej lub innych 
świadczeń pieniężnych, stanowiących środki publiczne;

l zbycie lub oddanie do korzystania mienia, będącego własno-
ścią Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych albo jed-
nostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniej-
szych od oferowanych na rynku;

l wsparcie krajowych przedsiębiorców, działających w ramach 
przedsięwzięcia gospodarczego, podejmowanego w interesie 
europejskim;

l promowanie kultury, nauki i oświaty oraz dziedzictwa kulturo-
wego;

l rekompensatę dla przedsiębiorców z tytułu jego udziału w re-
alizacji zadań publicznych;

l wspieranie rozwoju eksportu;
l finansowanie prac badawczo-rozwojowych itp.

Jedną z form pomocy publicznej dla przedsiębiorstw jest 
podwyższenie kapitału na warunkach korzystniejszych od ofero-
wanych na rynku. Możliwości prawne zastosowania tego instru-
mentu to tylko jeden z koniecznych do rozwiązania problemów. 
Drugi – być może istotniejszy – to brak środków w budżecie pań-
stwa na przeprowadzenie takiej operacji. Analiza wysokości środ-
ków budżetowych, przeznaczanych na finansowanie transportu 
kolejowego, pozwala na stwierdzenie, iż w najbliższych latach za-
stosowanie takiego instrumentu nie będzie możliwe.

Pozyskanie kapitału możliwe jest, jak już wspomniano, po-
przez objęcie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakła-
dowym przez nowych udziałowców lub akcjonariuszy. Zastosowa-
nie takiego rozwiązania wiązałoby się z prywatyzacją spółek. 
W aktualnej sytuacji społeczno-politycznej wdrożenie takiego 
rozwiązania będzie jednak niezwykle trudne. Ponadto pozyskanie 
kapitału tą drogą możliwe byłoby tylko dla tych spółek i tych seg-
mentów rynków, które gwarantują odpowiedni poziom 
rentowności, a w konsekwencji odpowiednią stopę zwrotu zain-
westowanego kapitału. 

Kredyt 
Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. 
nr 140, poz. 939) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się od-
dać na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych 
z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje 
się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, 
zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w ozna-
czonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego 
kredytu.

Jak wynika z podanej definicji umowa kredytu ma kilka cech 
charakterystycznych [3].
1.  Jest umową konsensulaną – czyli dochodzi do skutku już 
w momencie jej zawarcia. Oddanie do dyspozycji kredytobiorcy 
środków pieniężnych nie jest konieczną przesłanką jej zawarcia, 
lecz elementem wykonania zawartej umowy.
2.  Jest umową dwustronnie obowiązującą, bowiem:
a)  bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na 

czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych,
b)  kredytobiorca zobowiązuje się do:

– korzystania z niej na warunkach określonych w umowie,
– zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami 

w oznaczonych terminach spłaty,
– zapłaty prowizji.

3.  Jest umową odpłatną, bowiem kredytobiorca zobowiązany jest 
do zapłaty:
a)  odsetek od wykorzystanego kredytu,
b)  odsetek za zwłokę od kredytu nie spłaconego w terminie,
c)  prowizji określonych w umowie.
4.  Musi być w niej oznaczony termin na jaki została zawarta.
5.  Musi być w niej wskazany cel, na jaki mają być przeznaczone 
przez kredytobiorcę oddane mu do dyspozycji środki pieniężne.
6.  Jest zobowiązaniem pieniężnym, bowiem przez umowę 
o udzielenie kredytu bank może zobowiązać się tylko do oddania 
do dyspozycji kredytobiorcy oznaczonej ilości środków pienięż-
nych (zatem takie usługi świadczone przez banki, jak gwarancja 
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bankowa, akcept bankowy, czy awal nie są kredytami w rozumie-
nia przytoczonej definicji).
7.  Jest umową, która jest zastrzeżona do wyłącznej kompetencji 
banków.

Jedną z form kredytów bankowych są kredyty inwestycyjne. 
Kredyty te są przeznaczone na finansowanie nakładów, których 
celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego ma-
jątku trwałego. Kredytem inwestycyjnym mogą być sfinansowane 
nakłady na:
– rzeczowy majątek trwały,
– wartości niematerialne i prawne,
– finansowy majątek trwały.

Kredyt inwestycyjny może być udzielony w formie kredytu na 
finansowanie jednej, określonej transakcji, bądź w formie linii 
kredytowej. W tym drugim przypadku nie określa się w umowie 
terminów i kwot wykorzystania transz. Linia kredytowa może być 
nieodnawialna lub odnawialna. 

Z wnioskiem o udzielenie kredytu występuje zawsze przyszły 
kredytobiorca. Przyznanie kredytu, zgodnie z art. 70 prawa banko-
wego, bank uzależnia od zdolności kredytowej kredytobiorcy, ro-
zumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz 
z odsetkami w terminach określonych w umowie. Prawo bankowe 
zobowiązuje kredytobiorcę do przedłożenia na żądanie banku do-
kumentów i informacji niezbędnych do dokonania tej oceny. O ile 
zatem kredytobiorca ma możliwość negocjacji poszczególnych 
zapisów umowy o udzielenie kredytu, to ocena zdolności kredyto-
wej należy do wyłącznej kompetencji banku. Z tego zaś wynika, 
że to bank ustala jakie dokumenty i informacje są mu potrzebne 
do oceny zdolności kredytowej zarówno w momencie składania 
wniosku, jak i w okresie korzystania z kredytu oraz w momencie 
jego spłaty. W razie stwierdzenia przez bank kredytujący, że wa-
runki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, lub w razie za-
grożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu mająt-
kowego kredytobiorcy, bank może:
l wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części – okres 

wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upa-
dłością kredytobiorcy – 7 dni (o ile umowa nie przewiduje 
dłuższych terminów),

l zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu,
l zażądać przedstawienia w określonym terminie programu na-

prawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez bank.
Na podstawie oceny zdolności kredytowej bank podejmuje 

decyzję o przyznaniu kredytu. Szczegółowe warunki ustalane są 
w umowie kredytowej. Umowa taka powinna być zawarta na pi-
śmie i określać, zgodnie z art. 69 prawa bankowego, w szczegól-
ności:
 1) strony umowy,
 2) kwotę i walutę kredytu,
 3) cel, na który kredyt został udzielony,
 4) zasady i terminy spłat kredytu,
 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zamiany,
 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania 

i spłaty kredytu,
 8) termin i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy 

środków pieniężnych,
 9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 10) warunki dokonania zmian i rozwiązania umowy.

Użycie w cytowanym artykule wyrażenia „w szczególności” 
wskazuje, że wyliczenie ma charakter przykładowy i banki – 
oprócz elementów tam wymienionych – mogą zamieszczać inne 
klauzule przez prawo dozwolone.

Uzyskanie kredytu bankowego wiąże się z pozytywną oceną 
zdolności kredytowej. Trudna sytuacja finansowa spółek z grupy 
PKP S.A., a w szczególności spółek realizujących przewozy pasa-
żerskie, powoduje, że korzystanie z tego źródła finansowania za-
kupu taboru może być w praktyce bardzo trudne. Ryzyko, które 
ponoszą banki udzielając kredytu znajduje odzwierciedlenie w je-
go koszcie. Banki udzielające kredytów inwestycyjnych w Polsce 
ustalają stopę procentową jako sumę stopy WIBOR i marży ban-
kowej, zależnej od szacowanego ryzyka. Aktualnie WIBOR kształ-
tuje się na poziomie około 5%, a marża banku od około 1 do 
około 6%. 

Przy dużych kontraktach możliwe jest kredytowanie zakupów 
przez producentów. Producenci mogą mieć znacznie wyższą wia-
rygodność kredytową niż przewoźnicy. W takiej sytuacji mogą oni 
korzystać z linii kredytowej nie tylko na finansowanie produkcji, 
lecz również na finansowanie zakupów realizowanych przez prze-
woźników. W tej sytuacji oferta warunków płatności (np. odrocze-
nie spłaty, okres spłaty, wysokość oprocentowania itp.) przedsta-
wiona przez producenta może być znacznie bardziej atrakcyjna niż 
oferta bankowa. W każdym jednak przypadku istotne jest, aby ta-
bor wykorzystywany był do realizacji zadań, gwarantujących ge-
nerowanie takiej nadwyżki finansowej, która pozwoli na spłatę rat 
kredytu. 

Leasing
Leasing jest szczególną formą pozyskiwania środków trwałych. 
Umożliwia podmiotom gospodarczym wejście w krótkim czasie 
w posiadanie gotowych dóbr inwestycyjnych: maszyn, urządzeń, 
środków transportu, obiektów, gruntów, a nawet przedsiębiorstw 
i zakładów w całości lub ich części bez konieczności ich zakupu. 
Leasing jest jednym ze sposobów nabycia ruchomych i nierucho-
mych składników majątku trwałego, potrzebnych do zrealizowania 
pomysłu na rozwój firmy, jeśli nie dysponuje się aktualnie wolny-
mi środkami finansowymi lub nie posiada wystarczających zaso-
bów finansowych. Jest to również jedna z metod prywatyzacji 
majątku, transferu własności i przepływu kapitału.

Warunki zawierania umów leasingowych w Polsce reguluje 
art. 709 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 
nr 16, poz. 93). Poprzez umowę leasingu, zgodnie z postano-
wieniami art. 7091, finansujący zobowiązuje się, w zakresie dzia-
łalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od określonego 
zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddać tę rzecz ko-
rzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków 
przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić 
finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, 
równe przynajmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rze-
czy przez finansującego. Umowa taka powinna być zawarta na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

Leasing opiera się na konstrukcji odpłatnego używania przez 
leasingobiorcę rzeczy, nie będącej jego własnością. Przez fakt, 
że rzecz przez cały czas trwania umowy leasingu pozostaje wła-
snością leasingodawcy, zabezpieczone są jego interesy. Leasin-
gobiorca natomiast, płacąc opłaty leasingowe i nie dokonując 
zakupu używanej rzeczy, wykorzystuje tę rzecz dla swoich celów 
gospodarczych. Leasingodawca pobiera w zamian opłatę leasin-
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gową, najczęściej tak ustaloną, że w umówionym okresie leasin-
godawca otrzymuje nie tylko zwrot kapitału, ale także pokrycie 
jego kosztów oraz zysk.

Ogromne zapotrzebowanie na coraz droższe wyposażenie 
w różnych dziedzinach gospodarczych tworzyło i tworzy wręcz 
idealne warunki gwałtownego rozwoju leasingu. Przedmiotami 
leasingu w różnych przedsiębiorstwach funkcjonujących w kra-
jach o ugruntowanej gospodarce rynkowej są cywilne samoloty 
w liniach lotniczych, lokomotywy i wagony kolejowe (zarówno 
pasażerskie, jak i towarowe), autobusy komunikacji dalekobieżnej 
lokalnej i miejskiej, samochody osobowych, wyposażenie prze-
mysłowe itp. W Europie, obejmującej od 6 lat również statystyki 
z centralnej i Europy Wschodniej, rozwój ten zachwiał się w czte-
roletnim okresie stagnacji, tj. w latach 1990–1993, lecz obecnie 
rozwija się bardzo dynamicznie. O ile w 1984 r. wartość przed-
miotów oddanych w użytkowanie wyniosła 18,1 mld. USD, o tyle 
w 1998 r. wartość ta wynosiła już 127,9 mld USD i była warto-
ścią rekordową, wyższą o prawie 11% od poprzedniego rekordo-
wego 1997 r. [4].

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 
(MSR) nr 17 leasing stanowi umowę, na podstawie której leasin-
godawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania skład-
nika aktywów. W MSR nr 17 wyodrębniono dwa rodzaje leasingu:
1) operacyjny,
2) finansowy (kapitałowy).

Klasyfikacja ta opiera się na kryterium ryzyka i korzyści zwią-
zanych z leasingowanym składnikiem aktywów. MSR 17 wskazuje 
na następujące, potencjalne obszary ryzyka:
– niewykorzystania możliwości produkcyjnych, 
– nienadążania za postępem technicznym,
– wynikające ze zmiany warunków otoczenia ekonomicznego 

przedsiębiorstwa.
Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 określa lea-

sing operacyjny w sposób dość lapidarny – jako leasing, z któ-
rym nie jest związany transfer ryzyka i korzyści wynikających z po-
siadania składnika aktywów (czyli inny niż leasing finansowy). 

Ważną cechą leasingu operacyjnego jest fakt, że nie jest on 
w pełni amortyzowany. Innymi słowy, płatności wymagane umo-
wą leasingową nie wystarczają na pokrycie pełnego kosztu przed-
miotu leasingu. Umowa leasingu jest zawierana na okres krótszy 
od oczekiwanego okresu ekonomicznej eksploatacji przedmiotu 
i leasingodawca oczekuje pokrycia kosztów albo przez płatności 
wynikające z kolejnych umów leasingowych z tym samym lub in-
nymi leasingobiorcami, albo ze sprzedaży przedmiotu leasingu. 
Inną ważną cechą umów leasingu operacyjnego jest klauzula 
unieważniająca, którą umowy te zawierają i która daje leasingo-
biorcy prawo do unieważnienia umowy i zwrotu przedmiotu le-
asingu przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. 
Jest to ważna przesłanka dla leasingobiorcy, gdyż oznacza ona, 
że sprzęt może być zwrócony, jeśli stał się przestarzały wskutek 
rozwoju techniki lub jeśli przestał być przydatny z powodu zmian 
w profilu działalności gospodarczej leasingobiorcy [5].

Należy zauważyć, że w ostatnich latach w Polsce rozwinął się 
właśnie ten rodzaj leasingu i to nie ze względu na szczególny 
sposób kształtowania stosunku prawnego, lecz ze względu na 
przepisy podatkowe. W Europie kontynentalnej często negowana 
jest zasadność i celowość zaliczania leasingu operacyjnego do 
ogółu umów leasingowych. Taki typ umowy bywa uznawany za 

najem lub dzierżawę, ewentualnie za umowę o charakterze mie-
szanym.

Według MSR 17 leasing uznawany jest za finansowy, jeżeli 
przenosi z leasingodawcy na leasingobiorcę całe przewidywane 
ryzyko i wszystkie korzyści związane z posiadaniem składnika ak-
tywów. Taki leasing jest normalnie nieodwoływalny i zapewnia 
leasingodawcy zwrot zainwestowanych funduszy w czasie trwania 
jednej umowy. Oznacza to, że umowa leasingu finansowego musi 
być zawarta na okres zbliżony do okresu gospodarczej używalno-
ści środka trwałego.

Pozyskanie taboru w leasingu jest znacznie łatwiejsze aniżeli 
jego zakup kredytowy. Stąd wiele przedsiębiorstw publicznego 
transportu zbiorowego sięga po tę formę, mimo że koszty pozy-
skania środków trwałych w leasingu są zazwyczaj wyższe niż przy 
finansowaniu z kredytu bankowego.

Obligacje
Zgodnie z ustawą z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 
nr 83, poz. 420) obligacje mogą emitować:
1)  podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające 

osobowość prawną,
2) gminy, powiaty i województwa, a także związki jednostek sa-

morządu terytorialnego oraz miasto stołeczne Warszawa,
3) inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione 

do emisji obligacji na podstawie innych ustaw.
Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent 

stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatoriu-
sza), zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego 
świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Świadczenie pie-
niężne polega na wykupie należności oraz regularnym płaceniu 
odsetek, zaś świadczenie niepieniężne – na uzyskaniu prawa do 
udziału w przyszłych zyskach emitenta, możliwości zamiany obli-
gacji na akcje spółki będącej emitentem lub prawa pierwszeń-
stwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji podmiotu emi-
tującego obligacje.

Wynikające z emisji obligacji wierzytelności mogą być za-
bezpieczone lub niezabezpieczone. Emitent odpowiada całym 
swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, nato-
miast podmioty, które udzieliły zabezpieczeń odpowiadają do wy-
sokości zabezpieczeń.

Emisja obligacji może nastąpić poprzez subskrypcję publicz-
ną lub w drodze propozycji nabycia kierowanej do indywidual-
nych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób. Do publicz-
nej subskrypcji i publicznego obrotu obligacjami, w zakresie nie 
uregulowanym przepisami ustawy o obligacjach, stosuje się 
przepisy ustawy z 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. 
z 1994 r. nr 58, poz. 239).

Propozycja nabycia, skierowana do małego kręgu osób, po-
winna zawierać w szczególności informacje o: 
– celu emisji (określenie przedsięwzięcia, na które będą prze-

znaczone środki pochodzące z emisji), 
– wielkości emisji, 
– wartości nominalnej i cenie emisji obligacji, 
– warunkach wykupu,
– warunkach wypłaty oprocentowania, 
– wysokości i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczeniu 

podmiotu udzielającego zabezpieczenie, 
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– zysku bilansowym osiągniętym w roku poprzedzającym emisję 
oraz o perspektywach kształtowania wyników finansowych 
emitenta w wyniku realizacji przedsięwzięcia sfinansowanego 
z emisji obligacji do czasu całkowitego ich wykupu,

– danych umożliwiających potencjalnym nabywcom obligacji 
orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinanso-
wane z emisji obligacji, 

– zasadach przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na 
świadczenie pieniężne.
Emisja obligacji (imiennych i na okaziciela) może być w wie-

lu przypadkach korzystniejsza od zaciągnięcia kredytów lub poży-
czek z uwagi na możliwość przyjęcia przez obigatoriuszy nieko-
mercyjnych warunków oprocentowania w zamian za korzyści 
w postaci realizacji przedsięwzięcia, na którym im zależy.

W przypadku emisji obligacji zamiennych uchwała o emisji 
powinna określać w szczególności:
– zakres przyznanego prawa oraz warunki jego realizacji, w tym 

rodzaj akcji wydawanych w zamian za obligacje,
– sposób przeliczania obligacji na akcje, z tym, że na każdy je-

den złoty wartości nominalnej obligacji może przypadać naj-
wyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji,

– maksymalną wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego 
w drodze zamiany obligacji na akcje.
Uchwała o emisji obligacji zamiennych podlega wpisowi do 

rejestru handlowego i przed zarejestrowaniem nie wywołuje skut-
ków prawnych. 

W Polsce obligacje są stosunkowo częstym źródłem finanso-
wania inwestycji gminnych. Zazwyczaj w ten sposób finansuje się 
duże projekty, w tym również jednorazowe zakupy dużej liczby 
taboru dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.

Cytowana ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty-
zacji PKP zezwala na emisję przez PKP S.A. w latach 2001–2004 
obligacji na podstawie przepisów o obligacjach o wartości nomi-
nalnej do 6 mld zł. Jednocześnie w art. 32 ust. 2 wyszczególnio-
no zakres zadań, które mogą być sfinansowane środkami pocho-
dzącymi z emisji obligacji. Do zadań tych zaliczono między 
innymi spłatę zobowiązań eksploatacyjnych i inwestycyjnych 
związanych z modernizacją urządzeń ruchu kolejowego i bezpie-
czeństwem tego ruchu oraz zakupy kolejowych pojazdów szyno-
wych – w kwocie do 700 mln zł. 

Najem, dzierżawa i użyczenie
Do form pozyskania taboru do realizacji zadań przewozowych za-
liczyć można najem, dzierżawę i użyczenie. Podstawy prawne za-
stosowania tych form zawarte są w Kodeksie cywilnym. 

Zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu 
wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania 
przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje 
się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz ten może 
być wyrażony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. 
Obowiązkiem wynajmującego jest wydanie rzeczy w stanie przy-
datnym do umówionego użytku i utrzymania jej w takim stanie 
przez cały okres najmu. Drobne nakłady natomiast, połączone ze 
zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. 

Podobną do przedstawionej umowy najmu jest umowa dzier-
żawy, do której stosuje się większość postanowień umowy naj-

mu. W definicji umowy dzierżawy, w odróżnieniu od umowy naj-
mu, podkreślono pobieranie przez dzierżawcę pożytków 
z wydzierżawionej rzeczy. W art. 693 zapisano bowiem, że po-
przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać 
rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony 
lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzier-
żawiającemu umówiony czynsz. Czynsz ten może być wyrażony 
w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być rów-
nież wyrażony w ułamkowej części pożytków. 

Trzecia z wymienionych umów – umowa użyczenia – zakłada 
brak odpłatności za użytkowanie rzeczy. W art. 710 Kodeksu cy-
wilnego zawarto postanowienie, że przez umowę użyczenia uży-
czający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczo-
ny lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym 
celu rzeczy. 

Dwie pierwsze z wymienionych umów utożsamiane były 
z umową leasingu. Wprowadzenie leasingu do Kodeksu cywilne-
go pozwoliło na odróżnienie tych umów. W praktyce zastosowa-
nie umów najmu czy dzierżawy w zakresie taboru jest niewielkie. 
Przykładem ich wykorzystania może być oferta firmy Polskie Au-
tobusy S.A. Firma ta oferuje przewoźnikom autobusowym najem 
i dzierżawę autobusów do realizacji konkretnych zadań przewozo-
wych. Po zakończeniu realizacji takiego zadania przewoźnik zwra-
ca autobus do spółki Polskie Autobusy2). 

Zaprezentowane trzy rodzaje umów – najem, dzierżawa i uży-
czenie – mogłyby być wykorzystywane przez samorządy woje-
wództw do udostępniania nabytych pojazdów szynowych. Zgod-
nie z art. 79 cytowanej ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji PKP od 10 do 20% dotacji do kolejowych przewo-
zów regionalnych samorząd województwa przeznacza na nabywa-
nie nowych kolejowych pojazdów szynowych. Samorząd woje-
wództwa może wprawdzie przekazać środki finansowe na zakup 
taboru przewoźnikowi wyłonionemu przy zastosowaniu przepisów 
o zamówieniach publicznych. Okres na jaki zwierane są kontrakty 
z przewoźnikami kolejowymi (obecnie PKP – Przewozy Regional-
ne Sp. z o.o.) skłania samorządy do poszukiwania innych rozwią-
zań. Użyczenie bądź dzierżawa mogą być jednym z dopuszczal-
nych rozwiązań. 

Kryterium wyboru metod i źródeł finansowania 
inwestycji taborowych
Przedsiębiorstwo transportowe podejmując decyzje inwestycyjne, 
w tym decyzje dotyczące zakupu taboru, powinna określić wpływ 
tych decyzji na możliwość realizacji strategii rozwoju. Błędna 
ocena potrzeb inwestycyjnych może mieć bowiem negatywny 
wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w długim okresie. Je-
śli przedsiębiorstwo zainwestuje zbyt dużo, to poniesie niepo-
trzebne wydatki, które mogą w konsekwencji zachwiać płynnością 
finansową oraz spowodować obniżenie rentowności. Jeśli przed-
siębiorstwo inwestuje zbyt mało, to doprowadzić może do deka-
pitalizacji posiadanego majątku, a w konsekwencji do utraty swo-
jej pozycji konkurencyjnej. W przedsiębiorstwach transportowych 
zbyt mały zakres inwestycji doprowadzić może do braku nowo-
czesnego taboru, umożliwiającego świadczenie usług wysokiej 
jakości. Brak wystarczających inwestycji powodować może ogra-
niczenie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Obydwie te 

2) Szerzej (w): Polskie Autobusy ruszają do ataku. Rozmowa z mgr. inż. Romanem Majewskim – prezesem Zarządu Polskich Autobusów S.A. Autobusy. 
Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2003.
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sytuacje grożą utratą udziału w rynku na rzecz firm konkurencyj-
nych. Sytuację taką można było obserwować w polskim transpor-
cie kolejowym w latach 90. Zaniedbania tego okresu, między in-
nymi w zakresie inwestycji taborowych, doprowadziły w wielu 
segmentach rynku do utraty klientów na rzecz transportu samo-
chodowego. 

Trudna sytuacja taborowa w spółkach przewozowych grupy 
PKP S.A. wymaga podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie 
wyboru metod pozyskiwania i finansowania inwestycji taboro-
wych. W każdym konkretnym przypadku należy rozważyć szcze-
gółowo możliwość zastosowania poszczególnych sposobów po-
zyskiwania inwestycji. Nie każda bowiem metoda, mimo jej 
ewidentnych zalet, może być zastosowana w konkretnym przy-
padku. Przykładowo, gdy przeprowadzona analiza wskazywała ja-
ko najkorzystniejsze rozwiązanie zaciągnięcie kredytu inwestycyj-
nego, a spółka przewozowa nie posiadała zdolności kredytowej, 
to rozwiązanie takie nie mogłoby być zastosowane. 

Ocena różnych wariantów inwestycyjnych (np. finansowanie 
z kapitału własnego, kredyt, leasing itp.) dokonywana jest zazwy-
czaj przy wykorzystaniu trzech podstawowych metod.
1. Wartości zaktualizowanej netto NPV – metoda ta pozwala okre-
ślić obecną wartość wpływów i wydatków pieniężnych związa-
nych z realizacją ocenianej inwestycji. NPV określa się jako sumę 
zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pie-
niężnych netto, zrealizowanych w całym okresie objętym rachun-
kiem, przy stałym poziomie stopy dyskontowej. Badana inwesty-
cja jest opłacalna jeśli NPV ≥ 0.
2. Wewnętrznej stopy zwrotu IRR – metoda ta pozwala określić 
stopę procentową, przy której zaktualizowana wartość strumieni 
wydatków pieniężnych jest równa obecnej wartości strumieni 
wpływów pieniężnych. IRR pokazuje więc bezpośrednio stopę 
rentowności badanej inwestycji.
3. Okresu zwrotu – metoda ta pozwala określić oczekiwaną liczbę 
lat potrzebną do odzyskania poniesionych nakładów inwestycyj-
nych z nadwyżek finansowych uzyskiwanych w kolejnych latach 
cyklu życia projektu. W metodzie tej nie uwzględnia się zmiany 
wartości pieniądza w czasie. Metoda ta jednak wskazuje jak długo 
zainwestowany kapitał będzie „narażony na ryzyko”.

Dokonując oceny przy wykorzystaniu metod NPV i IRR ko-
nieczne jest określenie wysokości niezbędnych nakładów inwe-
stycyjnych, oszacowanie przewidywanych przepływów strumieni 
pieniężnych (przychodów i kosztów) w całym okresie cyklu życia 
inwestycji oraz określenie kosztu kapitału (stopy dyskontowej). 
Na tej podstawie dokonuje się sumowania wartości bieżących 
oczekiwanych przepływów środków pieniężnych. W metodach 
tych jednym z najistotniejszych do rozwiązania problemów jest 

wych istotniejszym kryterium wyboru jest wyższa wartość wskaź-
nika NPV. 
Przemiany w Europie
Tradycyjnie, przedsiębiorstwa kolejowe były właścicielami swoje-
go taboru. Stan ten uległ w ostatnich latach zmianie, najpierw 
w przewozach towarowych, a obecnie także na rynku przewozów 
pasażerskich (rys. 1). Udział wagonów towarowych prywatnych 
właścicieli w ostatnich latach systematycznie się zwiększa, osią-
gając obecnie 40% parku wagonowego w Europie. Zmniejszenie 
liczby wagonów w europejskich przedsiębiorstwach związany jest 
tylko częściowo ze zmniejszeniem przewozów towarowych w tym 
okresie. Poprawiła się także w tym czasie efektywność wykorzy-
stania wagonów, głównie w wyniku poprawy gospodarki nimi, 
poprzez zastosowanie telematyki i nowych, oszczędniejszych 
systemów jego utrzymania technicznego.

Prywatni właściciele do realizacji przewozów przekazują swo-
je wagony przedsiębiorstwom kolejowym, posiadającym środki 
trakcyjne. Dotychczas byli to zasadniczo tylko tradycyjni narodo-
wi państwowi przewoźnicy. W ostatnich latach nawiązują oni tak-
że współpracę z prywatnymi właścicielami pojazdów trakcyjnych, 
których rola będzie rosła. Powstają alianse, np. niemieckiego 
właściciela wagonów cystern – VTG z nowym przedsiębiorstwem 
prywatnym, dysponującym taborem trakcyjnym – Rail4Chem.

Udziały poszczególnych rodzajów wagonów w parku taboro-
wym tradycyjnych przedsiębiorstw kolejowych oraz prywatnych 
właścicieli wagonów przedstawiono na rysunku 2. Z porównania 
widać wyraźne preferencje inwestycyjne prywatnych właścicieli, 
którzy mają większe udziały np. na rynku wagonów do przewozu 
materiałów chemicznych wysoko opłacalnych.

Dotychczasowe „tradycyjne” przedsiębiorstwa kolejowe także 
korzystają z innych źródeł pozyskiwania taboru niż środki własne, 
rośnie także rola leasingu. 

Rys. 1. Europejski park wagonów towarowych Źr. [6]

Rys. 2. Struktura wagonów towarowych z podziałem na rodzaje Źr. [6]

przyjęcie kosztu kapitału. Prezentacja metod ustalania tego 
kosztu wykracza jednak poza zakres przedmiotowy niniejsze-
go artykułu. Podkreślić jednak należy, że w literaturze, odno-
szącej do zarządzania finansami, metody te są szczegółowo 
charakteryzowane. 

Kryterium wyboru projektu inwestycyjnego jest maksy-
malizacja wartości NPV i IRR oraz minimalizacja okresu 
zwrotu. Zazwyczaj projektowi o wyższej wartości wskaźnika 
NPV odpowiada wyższa wartość wskaźnika IRR (projekty ty-
powe). Może wystąpić jednak sytuacja (projekty nietypowe), 
w której projektowi o wyższej wartości wskaźnika NPV odpo-
wiada niższa wartość wskaźnika IRR, brak wskaźnika IRR 
bądź IRR wielokrotne [5]. W przypadku projektów nietypo-
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Na rynku taboru pasażerskiego mozaika własnościowa jest 
nieco bardziej zawiła. Wynika to z faktu dużego uzależnienia prze-
woźników kolejowych od subwencji ze strony regionów i budże-
tów centralnych. Przełomem na tym rynku w ostatnich latach sta-
ło się kontraktowanie usług przewozowych stosownie do 
obowiązujących rozporządzeń unijnych. Niezbyt długi okres tych 
kontraktów, czasem zbyt krótki, jak np. w Wielkiej Brytanii (7 lat), 
spowodował poszukiwania innych źródeł finansowania taboru. 
Okres eksploatacji taboru jest bardzo długi i koszty zwrotu inwe-
stycji rozłożone w czasie, a więc niepewność czy kontrakt ulegnie 
przedłużeniu na kolejny okres nie sprzyja inwestycjom taboro-
wym. Wyjściem z tej sytuacji jest tworzenie spółek taborowych, 
które dysponują taborem do najmu lub dzierżawy. Np. w Wielkiej 
Brytanii wiodącą rolę odgrywają trzy spółki Roscos, będące wła-
ścicielami taboru i mających klientów otrzymującym kontrakty 
publiczne na realizację przewozów. Takie rozwiązanie, postulowa-
ne także przez niektóre kręgi w Polsce, wymaga jednak bardzo 
stabilnej polityki transportowej państwa, gwarantującej inwesto-
rom pewny sukces finansowy. Pierwszy warunek zaś to wysoki 
i stabilny poziom dotacji, które np. w Wielkiej Brytanii należą do 
najwyższych w Europie – około 1,2 mld funtów rocznie. Rynek 
zakupów nowego taboru powstał w Wielkiej Brytanii stosunkowo 
niedawno, nie bez wpływu ze strony rządu brytyjskiego. Poważ-

nym impulsem była decyzja o konieczności modernizacji lub za-
kupu nowego taboru o wyższym poziomie bezpieczeństwa podję-
ta po serii tragicznych wypadków, których rozmiary zostały 
spotęgowane uchybieniami w utrzymaniu taboru oraz jego prze-
starzałymi konstrukcjami. Modernizacja liczącego po kilkadziesiąt 
lat taboru okazała się nieopłacalna i zamówienia na tysiące sztuk 
pojazdów pojawiły się bardzo szybko. Rząd brytyjski przeznaczył 
także na ten celo publiczne środki finansowe, kierowane w formie 
ulg bądź innych form dofinansowania. Obecnie spółki Roscos zo-
stały przejęte przez banki, które inwestycje w tabor przedkładają 
nad inwestycje w mniej stabilny rynek akcji. W prasie brytyjskiej 
pojawiają się jednak opinie, że ten sposób pozyskiwania jest jed-
nak kosztowny ze względu na pośrednictwo inwestorów, jednak 
w przypadku brytyjskiego systemu przewozów pasażerskich trud-
no znaleźć alternatywne rozwiązanie. 

Interesująca forma finansowania zakupów taboru rozwinęła 
się w Francji. Regionalizacja przewozów pasażerskich wprowa-
dzana od początku lat 90. etapami wykazała bardzo duże zaintere-
sowanie władz regionalnych. Szybko okazało się, że do środków 
otrzymywanych z budżetu centralnego dokładać zaczęły one także 
środki własne, przeznaczając je na zakupy taboru. Inwestycje 
w tabor pasażerski we Francji także należą do najwyższych w Eu-
ropie, a dla obniżenia ceny zakupów regiony łączą swoje zamó-

Fot. 1. Regiony we Francji dokonują zakupów taboru na ogromna skalę. Zamówienie 
na zespoły AGC do ruchu regionalnego TER (na fotografii) ulegnie zwiększe-
niu do kilkuset sztuk

Fot. 2. Podczas ostatnich targów Rail Freight w Monachium Dispolok przedstawił 
swoją ofertę w zakresie wynajmowania lokomotyw różnych typów

wienia w liczące setki sztuk transze. Realizacja zakupów 
jest zlecana kolei SNCF, które zajmują się jego później-
szą eksploatacją.

W przypadku lokomotyw rynek jest mniej rozwinięty. 
Wynika to z faktu wysokiego kosztu zakupu oraz ze spe-
cyfiki późniejszej jego eksploatacji, związanej np. z za-
pewnieniem obsługi trakcyjnej. Być może w tym seg-
mencie rozwiną się centra wypożyczeń i dzierżaw 
lokomotyw, w których widzą rozwiązanie małe, prywatne 
przedsiębiorstwa kolejowe. Na razie największym tego 
rodzaju przedsięwzięciem jest centrum Dispolok, 
z udziałem finansowym producenta Siemensa.

Nowymi metodami finansowania taboru coraz bar-
dziej zainteresowani są w sposób bezpośredni pro-
ducenci taboru. Formy tego zaangażowania są różne 
– począwszy do udziału w leasingu, po wspólne przed-
sięwzięcia związane z zakupem i późniejszym utrzyma-
niem taboru. Utrzymanie taboru jest obecnie jednym 
z przedmiotów zainteresowania producentów ze względu 
na możliwość uzyskania dodatkowych dochodów. Prze-
ciętnie koszt utrzymania taboru w ciągi 20 do 25 lat rów-
na się kosztowi jego zakupu. Stymulatorem przejmowa-
nia przez producentów utrzymania taboru także poprzez 
wyspecjalizowane spółki przez nich tworzone jest wyso-
ki stopień zaawansowania rozwiązań technicznych zasto-
sowanych w taborze. Przygotowanie przedsiębiorstwa 
kolejowego do utrzymania nowej generacji taboru 
w wielu przypadkach jest zbyt kosztowne, zwłaszcza przy 
małych seriach taboru.

  
Ceny taboru
Postępująca segmentyzacja przewozów niewątpliwie 
ułatwia podjęcie decyzji o zakupie taboru. Nie musi on 
już być uniwersalny, spełniający wiele różnorodnych wy-
magań charakterystycznych dla wielu zastosowań i lo-
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– różnego wyposażenia wnętrz zależnego od zamożności klienta, 
który będzie tym taborem podróżował;

– zawierania dodatkowych, wliczonych w cenę kontraktu różnych 
umów serwisowych, urządzeń dla zaplecza technicznego, pro-
gramu szkoleń itp. 
Przy zakupie taboru ważna jest także wielkość kontraktu. Kto 

kupuje mało, ten płaci drożej. Aby obniżyć koszty zakupy pojaz-
dów należy kupować go w dużych seriach, a przy skromniejszych 
środkach finansowych, dostępnych w skali roku, zakupy powinny 
być w takim przypadku rozłożone na wiele lat. Jeszcze inną me-
todą zwiększenia wielkości zakupu są wspólne zamówienia kilku 
regionów, co jest praktykowane nawet w tak bogatych krajach, jak 
Francja czy Niemcy.

Naprzeciw postulatom niższych cen taboru wychodzą także 
producenci. Podobnie jak w przypadku autobusów drogowych 
oferują oni typowe konstrukcje, które oczywiście na życzenie ku-
pującego mogą być nieznacznie zmodyfikowane, stosownie do 
lokalnych warunków. Takim seriami produkcyjnymi są np. pojaz-
dy Coradia w różnych odmianach – firmy Alstom, Talent – Bom-
bardiera, Desiro – Siemensa. Zamawiający w takim przypadku nie 
jest obciążony dodatkowymi kosztami projektowania i przygoto-
wania produkcji, a czas realizacji zamówienia jest krótszy.

Tablica 1
Wybrane kontrakty na tabor do przewozów pasażerskich 
w ostatnich latach 

Kupujący Dostawca/typ pociągu Liczba pociągów Wartość [mln euro]

Pociągi dużych prędkości 

Renfe (Hiszpania) Talgo 16 346

Renfe (Hiszpania) Siemens/IC 3 16 400

DB (Niemcy) Siemens/IC 3 50 952

SNCF (Francja) Alstom/TGV Duplex 22 (piętr.) 435

Pociągi z przechylnym pudłem 

SBB (Szwajcaria) Bombardier/ICN 10 117

DB (Niemcy) Siemens/ICE-T 28 400

Virgin (Wielka Brytania) Alstom  53 850

SŽ (Słowenia) Alstom Fiat/Pendolino 3 26

Pociągi regionalne i międzyregionalne 

ÖBB (Austria) Bombardier/Talent 40×4 wagony, 11×3 wagony 154

NS (Holandia) Bombardier 21×6 wagonów (piętr.)  225

SJ (Szwecja) Alstom/Coradia Duplex 27×3 wagony (piętr.), 16×2 wagony (piętr.) 200 km/h 276

SNCF (Francja) Alstom/Coradia Duplex 72 (piętr.) – 629 wagonów 420

Wlk. Brytania Siemens/Desiro 785 wagonów do różnych składów 410

CFR (Rumunia) Siemens/Desiro 120 (spalin.) 250

SNCB (Belgia) Alstom/TER Ex 80 (spalin.) 455

SBB (Szwajcaria) Stadler/GTW 17 (spalin.) 63

SNCF (Francja) Alstom/ATER 100 (spalin.) 130  
 + 40 (spalin.) 58

SNCF (Francja) Bombardier/AGC 73 (ezt) 240

Renfe (Hiszpania) CAF i konsorcjum/Civia 11×4 (wagony) ezt, 3×2 (wagony) ezt 54

FTM (Włochy) Alstom/Coradia 12 (2-wagonowe) ezt 43

Pociągi aglomeracyjne 

CP (Portugalia) Siemens  20×4 wagony, 12×5 wagonów 160

SNCF (Francja) Alstom/Z2N 12×4 wagonów (piętr.) 85  
 +10×4 wagonów (piętr.) 75

SNCF (Francja) Alstom/MI2N 44×4 wagonów (piętr.) 300

DB (Niemcy) Siemens 24 170

VR (Finlandia) Alstom Fiat 10 44

kalnych warunków. Ma to niewątpliwie korzystny wpływ na jego 
cenę, która może być już niższa. 

Inwestycje w transport szynowy są bardzo kapitałochłonne, 
a czas zwrotu inwestycji jest bardzo długi, nierzadko przekracza-
jący 20 lat. Inwestycje te mają, bez względu na kraj, charakter 
polityczny. Aby je podjąć musi istnieć na szczeblu regionu czy 
centralnym wola polityczna do podjęcia kosztownych, długoter-
minowych przedsięwzięć, a bez świadomości, że są one niezbęd-
ne nie jest to możliwe. Kadencyjność władz stwarza zawsze poku-
sę do krótkoterminowych przedsięwzięć, mogących się zamknąć 
w okresie kilku lat, a sam proces produkcji taboru zabiera mini-
mum dwa lata od złożenia zamówienia do wyprodukowania 
pierwszych pojazdów.

Główne kryteria wyboru taboru są następujące.
1. Cena zakupu 
Jest to najczęściej stosowane kryterium w pierwszej fazie podej-
mowania decyzji o zakupie. Przykładowe wartości ostatnich kon-
traktów na tabor przedstawione są w tablicy 1. Należy zwrócić 
uwagę, że nawet dla tej samej kategorii taboru ceny mogą się 
różnić znacznie, a wynika to z kilku powodów:
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2. Koszt eksploatacji taboru
Niezwykle ważnym czynnikiem mającym wpływ na decyzję o za-
kupie taboru jest koszt jego późniejszej eksploatacji, który jest 
niebagatelny. W okresie 30–40-letniej późniejszej eksploatacji 
taboru może on przekroczyć cenę jego zakupu. Dlatego ostatnio 
stosuje się kryterium kosztów cyklu całego życia pojazdu, tzw. 
LCC (Life-Cycle-Cost), które ułatwia podjęcie decyzji kupujące-
mu. Składają się na nie koszty:
– opracowania specyfikacji technicznej i organizacji przetargu;
– zakupu taboru;
– energii lub paliwa w trakcie eksploatacji pojazdu;
– jego technicznego utrzymania;
– obsługi przez maszynistów, konduktorów i personel dyspozy-

torski;
– opłat za korzystanie z infrastruktury (torów);
– kasacji i utylizacji elementów pojazdu.

Koszt eksploatacji taboru 
determinują też dwa zasadnicze 
wskaźniki:
1) wskaźnik gotowości tech-

nicznej taboru, określany 
procentem taboru zdatnym 
do ruchu w danej chwili; za-
zwyczaj wynosi on dla no-
wych pojazdów ponad 96%;

2) minimalny przebieg pojazdu, 
liczony w kilometrach, mię-
dzy kolejnymi usterkami 
wyłączającymi go z ruchu; 

Fot. 3. We Francji pojawiły się już pierwsze zamówienia na tramwaje dwusystemowe – model pojazdu Alstoma 
wybrany przez Miluzę

Fot. 4  Koleje niemieckie (DB) podjęły decyzję o oparciu swoich przewozów regional-
nych na piętrowych wagonach do systemu push-pull

rozwijał się w obecnym tempie, to liczba zamawia-
nych tych pojazdów może w najbliższej perspektywie 
dorównać autobusom szynowym. Tendencja ta nie 
ominie także Polski. W miarę integracji regionalnych 
systemów transportowych zainteresowanie tym no-
wym środkiem transportu będzie rosło w takim sa-
mym tempie, jak w krajach Europy Zachodniej.

Mimo tych innowacji zwolennicy transportu szy-
nowego będą w Polsce mieli nadal niełatwe zadanie. 
Polityka transportowa państwa, pomimo wielu apeli, 
jest wybitnie niekorzystna dla kolei. Preferowany jest 
przede wszystkim transport drogowy poprzez utrzy-
mywanie głębokiej nierównowagi w zakresie stopnia 
pokrycia kosztów korzystania z infrastruktury. Trudno 
oczywiście, podobnie jak w całej Europie, nałożyć na 
transport drogowy z powodów politycznych pełne 

Tablica 2
Porównanie cen pojazdów drogowych i szynowych

Rodzaj pojazdu Średnie ceny [tys. zł]

Autobus klasy midi (do 10 m) 540–580

Autobus klasy maxi (10–15 m)  580–640

Autobus klasy mega (powyżej 15 m) 730–980

Autobus szynowy 3000–7000*

Tramwaj konwencjonalny (ok. 30 m) 5000–6000

Tramwaj dwusystemowy (ok. 40 m) 8000–10 000

Elektryczny zespół trakcyjny (ok. 60 m) 12 000–14 000

Piętrowy zespół trakcyjny (ok. 55 m i dwa wagony) 16 000–20 000

* W zależności od liczby członów.

zazwyczaj wynosi on ponad 200 tys. km.
W tych wskaźnikach zawarte jest życzenie zamawiającego, 

aby nie musiał on kupować zbyt dużej liczby taboru rezerwowego 
i aby koszty (także społeczne) spowodowane usterkami taboru 
w drodze były ograniczone do minimum.

W świetle wymienionych uwarunkowań zrozumiałe jest po-
szukiwanie nowych konstrukcji taboru, przede wszystkim jak naj-
tańszych. Dotyczy to zwłaszcza taboru do przewozów regional-
nych – najbardziej deficytowych i wymagających największych 
subwencji. Widmo zamykania lokalnych linii kolejowych spowo-
dowało powstanie nowych konstrukcji taboru adekwatnych do 
występujących na nich potrzeb przewozowych. Duży popyt na au-
tobusy szynowe, jaki rozpoczął się w ostatniej dekadzie ubiegłe-
go wieku, jest odpowiedzią na to nowe wyzwanie. Powstało wiele 
nowych pojazdów o uproszczonych rozwiązaniach technicznych. 
Wiele z nich wzbudzało na początku kontrowersje środowisk tech-
nicznych, stawiających na tzw. mocne, tradycyjne, ale bardziej 
kosztowne konstrukcje. 

Nowe autobusy szynowe przypominają swoim wyposażeniem 
raczej tramwaje niż klasyczne pociągi. Jeden z najbardziej popu-
larnych autobusów szynowych – RegioSprinter – w swoich roz-
wiązaniach bezpośrednio nawiązuje do stylistyki tramwaju czy 
autobusu drogowego. Większość konstrukcji autobusów szyno-
wych ma też wytrzymałość statyczną nadwozia wynoszącą 
600 kN. Jest ona niższa niż dla klasycznych pojazdów kolejowych 
według karty UIC, która wynosi 1500 kN. Ale karta ta odnosi się 
do ruchu międzynarodowego i pojazdy o mniejszej wytrzymałości 
są lokalnie dopuszczane do ruchu. 

Nową kategorią pojazdów do przewozów regionalnych są tak-
że tramwaje dwusystemowe. Jeżeli rynek tych pojazdów będzie 
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opłaty w krótkim czasie, ale warunki konkurencji wyrównuje się 
poprzez subsydia do transportu szynowego. Aby dokonać jeszcze 
bardziej szczegółowych analiz, w tablicy 2 zestawiono ceny auto-
busów i pojazdów szynowych dla przewozów regionalnych i aglo-
meracyjnych. W zestawieniu pojazdy zostały uszeregowane w ko-
lejności pod względem ich pojemności. 

Różnice w cenach poszczególnych rodzajów pojazdów wyni-
kają przede wszystkim z różnic w standardzie wyposażenia 
i w standardach technicznych. 

Pojazdy typu tramwajowego są najtańsze w eksploatacji, ale 
niewiele im ustępują elektryczne zespoły trakcyjne. Coraz dosko-
nalsze są również autobusy drogowe, ich silniki spalinowe speł-
niają coraz wyższe standardy w zakresie emisji spalin, a koszty 
ich zakupu i eksploatacji są coraz mniejsze.

Należy jednak podkreślić, obserwując tendencje światowe, że 
autobusy szynowe są jednak tylko marginesem na rynku zama-
wianego taboru do przewozów regionalnych. Dominują zespoły 
trakcyjne elektryczne i spalinowe. Niezwykle wysoki jest udział 
w zamówieniach piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 
składający się zazwyczaj z dwóch do czterech wagonów. W Niem-
czech wagony piętrowe są kupowane do zestawów systemu push-
-pull z lokomotywą. Udział wagonów piętrowych w zakupach 
w niektórych krajach dochodzi aż do 70% całości zamawianego 
taboru do przewozów regionalnych. W przeliczeniu na jedno 
miejsce do siedzenia, koszt ich zakupu jest najniższy ze wszyst-
kich pojazdów. 

Ta ostatnia tendencja powinna być także zauważona w Polsce. 
Powstał bowiem u nas mit o rozwiązaniu wszystkich problemów 
przewozów regionalnych poprzez autobusy szynowe. W rzeczywi-
stości są to pojazdy na lokalne linie o małym natężeniu ruchu, do 

których najwięcej trzeba dokładać i stosunkowo drogie, w porów-
naniu z innym taborem, w przeliczeniu na jedno miejsce do sie-
dzenia. Rynek na ten typ taboru w Polsce szacuje się na kilkaset 
sztuk.

Zdecydowana większość regionalnego ruchu odbywa się 
w Polsce na liniach zelektryfikowanych o zapotrzebowaniu na po-
jazdy o liczbie miejsc do siedzenia od 150 do 300, a więc w jed-
no-, dwu-, a w niektórych przypadkach w 3-wagonowych zespo-
łach trakcyjnych. Najbardziej poszukiwanym taborem w Polsce 
w najbliższych latach będą elektryczne zespoły trakcyjne do ru-
chu lokalnego, które zastąpią zespoły trakcyjne serii EN57, któ-
rych jest obecnie ponad 1000 szt. Zapewne w dużej części – 
z powodów oszczędnościowych – będą to zestawy piętrowe także 
z wagonami do pociągów systemów push-pull z lokomotywą.
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