
AUTOBUSY26

Wojciech Bąkowski

Zalety i wady
komunalizacji przedsiębiorstw PKS

Wprowadzenie
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw

PKS jest realizowany praktycznie od dzie-
sięciu lat. Celem, jaki starano się osiągnąć
poprzez restrukturyzację było ewolucyjne
przygotowanie tych przedsiębiorstw do
konkurowania na rynku pasażerskich prze-
wozów zbiorowych z firmami, jakie już są
i mogą się pojawić spoza naszego kraju.
Restrukturyzacja, jak wykazała praktyka,
przebiegała bardzo powoli. W rezultacie
wiele firm zastało zakupionych przez kapi-
tał prywatny, wiele zostało sprywatyzowa-
nych różnymi ścieżkami, wiele jednak znaj-
duje się w stanie upadłości.

Około 60 przedsiębiorstw, jako spółki
Skarbu Państwa funkcjonuje na pograniczu
zerowej rentowności bądź przynosi straty.
Pojawiła się nowa koncepcja „ratowania”
tych przedsiębiorstw poprzez ich skomu-
nalizowanie. Idea jest uzasadniana argu-
mentami organizacyjno-politycznymi.
Przedsiębiorstwa grupy PKS cały wysiłek
przewozowy kierują głównie na przewozy
regionalne. Jednie 2-6% swojego potencja-
łu angażują do przewozów międzyregional-
nych a już zupełnie marginalnie uczestniczą
w przewozach międzynarodowych. Obsłu-
ga przewozów na regionalnym rynku inte-
gralnie łączy się wymaganiami, jakie są sta-
wiane przed samorządami w zakresie or-
ganizowania przewozów w regionie.

Władze samorządowe, odpowiedzialne
za organizowanie transportu publicznego
w administrowanym regionie są predyspo-
nowane do prowadzenia nadzoru właści-
cielskiego nad majątkiem przedsiębiorstw
PKS, podobnie jak to ma miejsce w prze-
wozach miejskich (MZK). Uważam, że ar-
gumentacje przesuwające uprawnienia
władcze nad spółkami Skarbu Państwa ze
szczebla ministerstwa na szczebel samo-
rządowy należy rozważyć w kontekście in-
nych kryteriów. W dalszej części artykułu
przedstawię argumentację, kiedy należy
uznać, że komunalizacja jest właściwym
rozwiązaniem strukturalnym dla pracowni-
ków danego przedsiębiorstwa PKS, samo-
rządu i co najważniejsze pasażera.

Uwarunkowania w otoczeniu
przedsiębiorstwa

Władze samorządowe, podejmując
rozważania o ewentualnej komunalizacji,
jak i pracownicy PKS, powinni ustalić po-
zycję danego przedsiębiorstwa PKS
w kontekście jego udziału w rynku oraz
poziomu integracji z przewozami miejski-
mi i koleją regionalną. W bardzo wielu
przypadkach, przedsiębiorstwa PKS na
skutek różnych przyczyn zależnych i nie-
zależnych od przewoźnika, doprowadzi-
ły do tego, że ich udział w rynku regional-
nym ciągle maleje. W przypadku kilkupro-
centowego udziału danego przedsiębior-
stwa PKS w rynku (kilkadziesiąt nadmier-
nie zużytych autobusów), ewentualna
likwidacja tego przewoźnika nie wpłynie
w najmniejszym stopniu na jakość obsługi
przewozowej w regionie. Inni przewoźnicy
na skutek dużej elastyczności działania
mogą taniej i sprawniej obsłużyć zgłasza-
ny popyt. Potencjalnie zagrażającą upa-
dłość można ocenić poprzez analizę eko-
nomiczną i rynkową ostatnich kilku lat.

Generalnie wszystkie skomercjalizo-
wane przedsiębiorstwa PKS są w słabej
kondycji ekonomicznej i nie stanowią zna-
czącego potencjału jako gracze na rynku
lokalnym. Najkrócej dokonana ocena
wskazywałaby, że władze samorządowe,
przejmując nadzór właścicielski nad prze-
woźnikiem komunalnym stają przed bar-
dzo trudnym do rozwiązania problemem.
Dotyczy to trzech istotnych przedsięwzięć:
v finansowego wsparcia kapitałowego

dla przywrócenia płynności finansowej
i odnowy majątku trwałego;

v zatrudnienia lidera-przywódcy, który
sprawnie zacznie zarządzać firmą;

v przeprowadzenia restrukturyzacji ma-
jątku, zatrudnienia, procesów.
Zakres problemów do rozwiązania

przerasta możliwości i umiejętności wła-
dzy samorządowej. Dodatkowym pyta-
niem jest, co w najbliższym czasie uzy-
ska samorząd za tak duży wysiłek finan-
sowy i intelektualny? Istnieje bowiem duże
ryzyko, że dany PKS już jako przewoźnik

komunalny ponownie zacznie przynosić
straty, zdążając do upadłości a społecz-
ność lokalna nic nie zyska na tak prze-
prowadzonej komunalizacji. Uważam, że
takie rozumowanie jest poprawne, jeśli
samorząd podchodzi do tego zjawiska
w sposób bieżącego działania potencjal-
nego przewoźnika komunalnego. Dlate-
go do problemu komunalizacji należy
podejść znacznie szerzej niż tylko przez
pryzmat działalności bieżącej – eksplo-
atacyjnej.

Wpływ struktury
majątkowej na wyniki
ekonomiczne w grupie PKS

Wszystkie przedsiębiorstwa PKS,
a szczególnie te o bardzo słabej kondy-
cji ekonomicznej, ewolucyjnie pogarszały
strukturę wiekową eksploatowanego ta-
boru. Dostępne dane o strukturze wieko-
wej taboru PKS informują o bardzo du-
żym średnim zużyciu posiadanego tabo-
ru (tylko kilka procent stanu taborowego
jest względnie nowego). Cała branża
PKS o stanie inwentarzowym ok. 15 tys.
autobusów, zakupuje rocznie ok. 350 au-
tobusów nowych. Są przedsiębiorstwa,
które na przestrzeni pięciu ostatnich lat
nie zakupiły żadnego nowego autobusu.
Brak zakupów nowego taboru był re-
kompensowany remontami i zakupami
taboru używanego.

Tabor należy do tych aktywów, które
bezpośrednio uczestniczą w generowaniu
przychodów. Zużyty tabor to niska jakość
usług, wysokie koszty napraw, duże zanie-
czyszczenie środowiska naturalnego, nad-
miar stanu inwentarzowego do stanu tabo-
ru potrzebnego w eksploatacji. Nadmier-
nie zużyty tabor jest powodem wysokich
kosztów stałych i źródłem hamowania
płynności finansowej. Pozostały majątek
trwały wykorzystywany jest do działalności
pomocniczej a marginalnie z jego pomocą
można uzyskiwać przychody.

W rezultacie wieloletniej strategii tak
rozbudowanego systemu remontów z do-
datkowym zakupem tanich używanych
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autobusów majątek netto według zapisu
księgowego jest niekiedy mniejszy niż
wartość księgowa 2-3 nowych autobusów.
Podobnie wartość księgowa netto pozo-
stałego majątku trwałego jest niewielka,
gdyż budynki, budowle, maszyny i urzą-
dzenia techniczne były inwestycjami
sprzed 20-30 lat, dostosowanymi do ta-
boru z tamtej epoki.

Te stwierdzenia opieram na informa-
cjach pozyskanych z trzech przedsię-
biorstw PKS, będących spółkami Skarbu
Państwa. Informacje zebrałem z bezpo-
średniego oglądu, jak i danych ekono-
miczno-organizacyjnych. Analizowane
przedsiębiorstwa uzyskiwały różny po-
ziom rentowności, ale posiadały zdeka-
pitalizowany stan inwentarzowy taboru
i majątku nieruchomego. Majątek ten od-
zwierciedlał rozwiązania techniczne z lat
70. ubiegłego wieku. Przedsiębiorstwa te
w przeszłości posiadały na stanie inwen-
tarzowym ponad 100 autobusów. Każde
z przedsiębiorstw było w innej sytuacji
ekonomicznej. Jedno przedsiębiorstwo
było w stanie upadłości. Drugie eksplo-
atowało tabor nadmiernie zużyty, ale wy-
niki ekonomiczne uzyskiwało na poziomie
„zerowej” rentowności – „płynęło z prą-
dem” i ratowało się sprzedażą posiada-
nych nieruchomości, aby pokryć zobowią-
zania, nie mając zdolności do pozyska-
nia zewnętrznych źródeł finansowania
odnowy majątku. Trzecie z kolei uzyski-
wało minimalną dodatnią rentowność na
poziomie inflacji i zakupów nowego tabo-
ru dokonywało dzięki sprzedaży nierucho-
mości. Te trzy przypadki miały następują-
ce charakterystyczne cechy:
Z nadmiernie zużyty stan taboru o księ-

gowej wartości netto bliskiej wartości
złomu,

Z niską wartości netto pozostałego ma-
jątku trwałego,

Z ratowanie złej sytuacji ekonomicznej fir-
my poprzez sprzedaż nieruchomości
(części nieruchomości).

Walory rynkowe majątku
trwałego PKS

Wstępnie zasygnalizowałem, że bie-
żąca sytuacja ekonomiczna przedsię-
biorstw PKS jako przewoźnika nie jest
atutem przemawiającym za komunali-
zacją. Uważam jednak, że w perspekty-
wie kilkuletniej przyszłości można się do-
patrzeć walorów, które dopiero łącznie
z innymi czynnikami mogą przemawiać
za komunalizacją. Dlatego na majątek
nieruchomy należy popatrzeć z punktu
widzenia rynkowego. Przedsiębiorstwa

PKS poza zajezdniami posiadają na sta-
nie majątkowym dworce autobusowe
(niekiedy więcej niż jeden). Obiekty te są
najczęściej usytuowane w niedalekiej
odległości geograficznej od centrum mia-
sta. Grunty, na których są usadowione
budynki i budowle nabrały znaczącej war-
tości rynkowej. Wartość księgowa netto
budynku dworcowego nieodnawianego
od ponad kilkunastu lat jest niewielka, ale
grunty zależnie od lokalizacji geograficz-
nej w mieście warte są rynkowo niekiedy
nawet 30 razy więcej niż zapis księgowy.
Natomiast wartość rynkowa autobusów
jako podstawowego aktywu generujące-
go przychód nie przekracza kilkuset ty-
sięcy złotych.

Inwestorzy zewnętrzni są więc bardzo
zainteresowani zakupem upadających
przedsiębiorstw PKS właśnie ze względu
na wartość zajmowanych przez przedsię-
biorstwo gruntów. Współcześnie do pro-
wadzenia działalności przewozowej nie
jest potrzebna rozbudowana o różne funk-
cje zajezdnia. Nowoczesne zaplecze tech-
niczne ma bardzo ograniczone funkcje
naprawcze a obsługi najczęściej wyko-
nują autoryzowane stacje producenta
autobusów. Działalność zaplecza można
przenieść do innego miejsca geograficz-
nego (obrzeże miasta lub teren innej gmi-
ny przyległej do gminy miejskiej). Nato-
miast funkcja dworca autobusowego
może być znacznie poszerzona w stosun-
ku do obecnych funkcji. Nie tylko jako
miejsce charakterystyczne do oczekiwa-
nia na autobusy i zakupy biletów z moż-
liwością posiłku czy drobnych zakupów
dla pasażera. Inwestor perspektywicznie
dostrzega możliwość generowania nad-
wyżki finansowej poprzez tworzenie war-
tości dodanej dla pasażera, ale i nie pa-
sażera w rozbudowanych funkcjach, któ-
re jeszcze nie tak dawno wydawały się
abstrakcyjne.

Współczesne wymagania
stawiane przed samorządem
w oddziaływaniu na transport
w mieście i regionie

Transport po bezpieczeństwie i ochro-
nie zdrowia staje się w miastach Unii Eu-
ropejskiej ciągłym problemem wymaga-
jącym nowych rozwiązań. Rozwój infra-
struktury liniowej i punktowej oraz wprzę-
ganie do regulacji ruchu teleinformatyki,
rozbudowywanie systemu przewozów
zbiorowych nie jest działaniem wystar-
czającym. Zbyt szybko zmienia się oto-
czenie i dynamika zmian życia mieszkań-
ców miasta.

Podstawowym zjawiskiem, jakie wy-
wiera zmiany w zachowaniach mobilno-
ści pokonania przestrzeni przez miesz-
kańców miast jest migracja ludności, roz-
wój motoryzacji indywidualnej oraz wzra-
stająca konsumpcja. Mieszkańcy dużych
i średnich miast zaczęli się przenosić
z miejscem zamieszkania na obrzeża
miast, do przylegających gmin. Centra
miast są mniej zamieszkałe, a obszar mia-
sta jest funkcjonalnie bardziej związany
z handlem, rozrywką, widowiskami, itp.
Ta zmiana spowodowała zmniejszenie
liczby przewożonych pasażerów w mie-
ście, a nastąpił wzrost ruchu samochodów
osobowych w relacjach obrzeże miasta –
obszar miasta.

Mieszkańcy aglomeracji częściej i wię-
cej (waga dóbr zakupywanych i ilość) ku-
pują, spotykają się grupowo, korzystają
z różnych form rozrywki, sportu, rekreacji.
Samochód jako dobro użytku codzienne-
go wypiera swoją obecnością miejsce dla
mieszkańca, brak miejsc do parkowania,
brak przepustowości szlaków i węzłów.
Wszystkie miasta stoją przed problemem,
jak usprawnić ten „żywioł”.

Pomniejszenie skutków utrudniają-
cych zwiększenie mobilności przemiesz-
czania mieszkańców poza działaniami in-
westycyjnymi powinno objąć, zgodnie
z zaleceniami UE utrudnienie korzystania
z samochodu osobowego w mieście1 .

Przed władzami samorządu miasta
stoi poważne wyzwanie w sprawie ogra-
niczenia ruchu samochodów osobowych,
poprzez cały system. Dotyczy to szcze-
gólnie integracji transportu pasażerskie-
go w aglomeracji miejskiej. Integracja
powinna objąć:
o sieć komunikacji pasażerskiej z ko-

leją włącznie (powiązania, dworce,
przystanki),

o rozkłady jazdy wszystkich występują-
cych przewoźników,

o wprowadzenie wspólnego biletu (bilet
zintegrowany),

o jednolitą politykę parkingową i miejsc
postojowych, stref bez samochodu
w obrębie miast integrowanych,

o system informacji dla podróżnych
w obszarze integracji,

o tworzenie sieci obiektów (centrów ko-
munikacji) realizujących funkcje, jakie
oferuje miasto swoim mieszkańcom.
Utrudnienie korzystania z samochodu

osobowego powinno być zastąpione sub-
stytutami w postaci komunikacji zbioro-
wej, roweru i skracania drogi w pieszym
pokonaniu przestrzeni. Zaangażowanie
się strategiczne samorządu miejskiego
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w zmiany po stronie struktury popytu
spowoduje zmiany po stronie podaży
usług przewozowych. W tym należy upa-
trywać korzyści z możliwości gospoda-
rowania nieruchomościami miasta i regu-
lacji przewozów pasażerskich w obrębie
aglomeracji.

Strategiczne uzasadnienie
komunalizacji

Elementem wartości spółki o znacze-
niu strategicznym dla miasta jest nieru-
chomość zlokalizowana w centrum mia-
sta a szczególnie w niedużej odległości
od dworca kolejowego. Położenie geogra-
ficzne i powierzchnia gruntów obejmują-
cych dworzec autobusowy sprawia, że
podobnie jak w produkcji wina, z upływem
czasu nieruchomość nabiera większej
wartości. Poza samą wartością „renty geo-
graficznej” w kilkuletniej perspektywie
strategicznej, samorząd miejski będzie
miał możliwość wykorzystania tej warto-
ści w bardzo różnym kontekście (sprze-
daż, wniesienie aportu do inwestycyjne-
go przedsięwzięcia, powołania konsor-
cjum do zagospodarowania tego terenu,
inwestycja dla administracji samorządu,
odsprzedaż części wartości wniesionej
aportem itp.).

Ponieważ w krajach o wysokiej sto-
pie życiowej wszelkie problemy transpor-
towe stawiane są na trzecim miejscu po
zdrowiu i bezpieczeństwie2 , to problem
racjonalizacji i zaspokojenia nowych po-
trzeb transportowych w mieście będzie
nabierał coraz większego znaczenia. Kie-
runkiem współcześnie lansowanym dla
łagodzenia utrudnień transportowych jest
koncentracja realizowanych funkcji, z ja-
kich korzystają mieszkańcy aglomeracji
lub metropolii.

W najbliższej przyszłości mieszkańcy
miast i okolic więcej czasu niż dziś będą
wykorzystywali na wypoczynek, rozrywkę
i dbałość o zdrowie. Dlatego w perspekty-
wie kilku lat miasto może dysponować te-
renami na budowę centrum, w którym dla
mieszkańców aglomeracji zaoferowany bę-
dzie szeroki asortyment usług (administra-
cyjnych, prawnych, finansowych, zdrowot-
nych, rozrywkowych, kulturalnych, sporto-
wych, widowiskowych, handlowych, inter-
netowych, pocztowych itp.).

Koncentracja tych funkcji w jednym
„obiekcie budowlanym” nie tylko ułatwia
egzystencję życia w mieście (co przycią-
ga ludzi z klasy kreatywnej), ale racjonali-
zuje przemieszczanie pasażerów i ładun-
ków, zmniejsza zanieczyszczanie środo-
wiska oraz zwiększa zapotrzebowanie na

komunikację zbiorową (tanio, szybko, wy-
godnie, pewnie). Dlatego z perspekty-
wicznego i strategicznego punktu widze-
nia nieodpłatne odkupienie przez samo-
rząd miejski pakietu akcji spółki Skarbu
Państwa jest okazją bardzo korzystną dla
mieszkańców każdej aglomeracji.

W dalszej perspektywie, jeśli wystąpią
sprzyjające okoliczności, może nastąpić
integracja spółki komunalnej PKS ze
spółką MZK jako jedna wspólna „firma”
zajmująca się przewozem pasażerów
w mieście i regionie (przykłady na Słowa-
cji). Nowy właściciel (samorząd miejski)
zgodnie z przepisami będzie mógł podej-
mować decyzje, co do dalszych zmian
własnościowych i strukturalnych.

Zalety komunalizacji
Dla władz samorządowych:
o ułatwienie w procesie integrowania re-

gionalnego systemu transportowego
(chodzi tu o logistykę miejską w zakre-
sie transportu towarowego, zaopatrze-
nia miasta);

o ułatwienie w integracji lokalnego sys-
temu przewozów pasażerskich (mia-
sto, powiat ziemski – najbliższe gminy
z okolic ciążenia komunikacyjnego
miasta) w zakresie – sieci powiązań li-
niowych, rozkładu jazdy, sterowania
ruchem, parkingów, wspólnego biletu,
wykorzystania funkcji dworca autobu-
sowego dla komunikacji miejskiej;

o wykorzystanie do 2013 roku unijnych
środków pomocowych na integrację
transportu pasażerskiego w regionie
(Regionalny Program Rozwoju);

o względnie niewielkie ryzyko finansowe;
samorząd miasta może dysponować
majątkiem spółki jak i udziałami w za-
kresie ich wniesienia na rzecz innych
podmiotów należących do samorządu
terytorialnego (komunikacja miejska,
obsługa komunikacyjna lotniska, bu-
dowa centrum komunikacyjnego).

Dla spółki:
Z pewność realizacji zadań i realizacji

zobowiązań;
Z systemowe ograniczenie działania

tzw. „dzikiej konkurencji” poprzez in-
tegrację sieci przewozów pasażer-
skich w układzie regionu miasta
i wspólny bilet (tzw. bilet elektroniczny);

Z możliwość uzyskiwania gwarancji
bankowych;

Z możliwość dokapitalizowania spółki
w warunkach nadarzających się okazji;

Z zachowanie przez uprawnionych pra-
cowników spółki możliwości do nieod-
płatnego nabycia akcji.

Dla pasażera:
v integracja transportu pasażerskiego

zawsze wpływa pozytywnie na cenę
usługi przewozowej zarówno dla
mieszkańców miasta jak i mieszkań-
ców z najbliższych okolic miasta;

v integracja transportu pasażerskiego
pozwala na skrócenie czasu prze-
mieszczania pasażera w relacjach tzw.
łamanych, z przesiadką obsługiwaną
przez różnych przewoźników;

v wspólny bilet (bilet zintegrowany) uła-
twia przemieszczanie pasażera obsłu-
giwanego przez przewoźników pod-
miejskich, przewoźników miejskich
i kolej regionalną.

Uwagi końcowe
1. Komunalizacja przyczynia się do prze-

noszenia uprawnień własnościowych
ze szczebla „centralnego” na szczebel
samorządowy. Majątek i kapitał spółki
mogą być sprawniej zagospodarowa-
ne dla potrzeb społeczności lokalnej.

2. Potrzebny jest konsensus pomiędzy
trzema interesariuszami: Skarbem
Państwa, samorządem lokalnym, za-
łogą Spółki, co do korzyści, jakie może
osiągnąć każdy interesariusz z komu-
nalizacji.

3. Występuje już kilka przykładów rozpo-
częcia procesów komunalizacji przed-
siębiorstw PKS SA (Racibórz, Staro-
gard, Kielce). Każde z miast kierowało
się innymi przesłankami podjęcia pro-
cesu komunalizacji. Ja zaprezentowa-
łem korzyści, jakie może mieć samo-
rząd miasta, patrząc na proces komu-
nalizacji w szerokim kontekście zmian
strategicznych w systemie przestrzen-
nego zagospodarowania miasta i sze-
roko pojmowanych zmian w systemie
transportowym miasta i regionu.

Autor:
prof. dr hab. Wojciech Bąkowski – Uni-
wersytet Szczeciński, Wydział Zarządza-
nia i Ekonomiki Usług

Przypisy:
1 Komisja Europejska (program CiVi-

TAS) zaleca: ograniczenie dostępno-
ści do centrum miast dla transportu in-
dywidualnego (wręcz utrudnianie),
wymiany taboru na bardziej ekologicz-
ny (norma Euro-5, hybryda, gaz CNG),
integracji systemów transportowych
w regionie, promowanie kultury życia
w miastach bez samochodu, promo-
wanie transportu zbiorowego.

2 Ocena Komisji Europejskiej.


