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Wprowadzenie
W grudniu 2010 r. uchwalona została

ustawa o publicznym transporcie zbioro-
wym1 . Jest ona kolejnym aktem prawnym re-
gulującym rynek przewozów pasażerskich w
Polsce. Przyjęcie tej ustawy było oczekiwa-
ne przede wszystkim przez środowiska prze-
woźników z dominującym kapitałem publicz-
nym. Jej brak był postrzegany w tych środo-
wiskach jako główny czynnik determinujący
złą sytuację finansową przedsiębiorstw. Jed-
nocześnie wskazywano, że po wejściu w
życie tej ustawy sytuacja przewoźników zmie-
ni się diametralnie. Ma to być skutkiem więk-
szego zaangażowanie się samorządów w or-
ganizację, a przede wszystkim w finansowa-
nie przewozów pasażerskich.

Ustawa o publicznym transporcie zbioro-
wym określa zasady organizacji i funkcjono-
wania regularnego przewozu osób w publicz-
nym transporcie zbiorowym realizowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
strefie transgranicznej, w transporcie drogo-
wym, kolejowym, innym szynowym, linowym,
linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze
śródlądowej. Zawiera także zasady finanso-
wania regularnego przewozu osób w publicz-
nym transporcie zbiorowym, w zakresie prze-
wozów o charakterze użyteczności publicznej.
Regulacje ujęte w ustawie zawarte zostały w
pięciu działach zawierających:
o przepisy ogólne, w tym definicje użytych

pojęć,
o organizację publicznego transportu zbio-

rowego, z rozdziałami:
- organizator publicznego transportu

zbiorowego,
- plan zrównoważonego rozwoju pu-

blicznego transportu zbiorowego,
- organizowanie publicznego transpor-

tu zbiorowego,
- zarządzanie publicznym transportem

zbiorowym,
- funkcjonowanie publicznego transpor-

tu zbiorowego,
- finansowanie przewozów o charakte-

rze użyteczności publicznej,
o skargi i kary pieniężne:

- postępowanie skargowe,
- kary pieniężne,

o zmiany w przepisach obowiązujących,
o przepisy przejściowe i końcowe.

W niniejszym artykule zaprezentowane
zostaną wybrane zagadnienia będące przed-
miotem regulacji i podjęto próbę oceny ich
wpływu na funkcjonowanie rynku przewozów
pasażerskich. Prezentowane treści są próbą
obiektywnego i naukowego wyjaśnienia wpły-
wu przyjętych rozwiązań na funkcjonowanie
rynku przewozów pasażerskich.

Organizator publicznego
transportu zbiorowego

Organizator publicznego transportu zbio-
rowego zdefiniowany został w ustawie jako
właściwa jednostka samorządu terytorialne-
go albo minister właściwy do spraw transpor-
tu, zapewniający funkcjonowanie publiczne-
go transportu zbiorowego na danym obsza-
rze. Jest on „właściwym organem”, o którym
mowa w przepisach rozporządzenia (WE)
nr 1370/20072 .

Podstawowymi kryteriami wyodrębnienia
organizatora jest obszar działania lub zasięg
przewozów. Każda jednostka samorządu te-
rytorialnego (gmina, powiat, województwo)
jest organizatorem na linii lub sieci komuni-
kacyjnej znajdującej się na jej obszarze. Moż-
liwe jest także powierzenie tym jednostkom
funkcji organizatora w drodze porozumienia
między gminami, między powiatami bądź
między województwami. W tym zakresie usta-
wa nie wnosi żadnych nowych rozwiązań.
Zgodnie z ustawami o samorządzie gmin-
nym3 , powiatowym4  i województwa5  jed-
nostki samorządu terytorialnego wykonują
zadania publiczne w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność. W celu wspólne-
go ich wykonywania mogą tworzyć związki.
Zapisy ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym są więc powieleniem zasad określo-
nych w innych aktach.

W międzywojewódzkich przewozach pa-
sażerskich organizatorem przewozów może
być minister właściwy ds. transportu bądź
marszałek województwa. Kompetencje mini-
stra właściwego ds. transportu obejmują li-
nie komunikacyjne lub sieci komunikacyjne
w międzywojewódzkich i międzynarodowych
przewozach pasażerskich w transporcie ko-

lejowym. Marszałek województwa, na terenie
którego przebiega najdłuższy odcinek plano-
wanego przebiegu linii komunikacyjnej jest
organizatorem w międzywojewódzkich prze-
wozach pasażerskich (działania podejmuje w
uzgodnieniu z województwami właściwymi ze
względu na przebieg linii). Zapis ustawy nie
ogranicza kompetencji marszałka do przewo-
zów międzywojewódzkich innych niż kolejo-
we. Zapisy mogą rodzić wątpliwości kto jest
organizatorem przewozów w konkretnym
przypadku. Pogłębiają się one, analizując za-
warte w ustawie definicje przewozów woje-
wódzkich i międzywojewódzkich.

Wojewódzkie przewozy pasażerskie to
przewóz osób w ramach publicznego trans-
portu zbiorowego wykonywany w granicach
administracyjnych co najmniej dwóch powia-
tów i niewykraczający poza granice jednego
województwa, a w przypadku linii komunika-
cyjnych w transporcie kolejowym także prze-
wóz do najbliższej stacji w województwie są-
siednim, umożliwiający przesiadki w celu od-
bycia dalszej podróży lub techniczne odwró-
cenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny,
inne niż przewozy gminne, powiatowe i mię-
dzywojewódzkie. Przewozy międzywojewódz-
kie obejmują przewóz osób w ramach publicz-
nego transportu zbiorowego wykonywany z
przekroczeniem granicy województwa.

Zakres przestrzenny przewozów woje-
wódzkich był dotychczas zdefiniowany w
ustawie o transporcie kolejowym, jako regio-
nalne przewozy pasażerskie. Użycie słowa re-
gionalne nawiązywało do procesów regiona-
lizacji, a transport regionalny był postrzega-
ny, jako istotny czynnik w polityce regional-
nej Unii Europejskiej6 . Zastąpienie sformu-
łowania przewozy regionalne przewozami
wojewódzkimi być może ma bardziej znacze-
nie semantyczne niż praktyczne. Warto jed-
nak zwrócić uwagę na maksymalny zasięg
przewozów ograniczony do „najbliższej sta-
cji w województwie sąsiednim, umożliwiają-
cy przesiadki w celu odbycia dalszej podró-
ży lub techniczne odwrócenie biegu pocią-
gu”. Takie sformułowanie nie uwzględnia fak-
tu, że relacje przemieszczeń pasażerów nie
pokrywają się z granicami administracyjny-
mi województwa. Przykładem mogą być prze-
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mieszczenia pasażerów z takich miast, jak
Skierniewice czy Koluszki. Wielu mieszkań-
ców tych miast dojeżdża do pracy do War-
szawy. W świetle zaproponowanej definicji
pociągi regionalne organizowane przez mar-
szałka województwa łódzkiego, obsługujące
te miasta powinny zakończyć jazdę w Gro-
dzisku Mazowieckim (pierwsza stacja węzło-
wa za granicą województwa łódzkiego na li-
nii Łódź – Warszawa) i tam przesiąść się do
pociągów regionalnych, dla których organi-
zatorem jest marszałek województwa mazo-
wieckiego. Takie podejście, być może uza-
sadnione „czystością” przepływu środków
budżetowych na finansowanie przewozów re-
gionalnych (wojewódzkich) jest sprzeczne z
potrzebami i preferencjami komunikacyjnymi
użytkowników usług transportowych. Można
oczywiście wskazać na sposoby rozwiązania
tego problemu w świetle zapisów ustawy.
Przewozy takie mogą być traktowane jako
międzywojewódzkie (jest to zgodne z defi-
nicją takich przewozów). W takim przypadku
organizatorem mógłby być minister właści-
wy ds. transportu bądź ten z marszałków wo-
jewództwa, na terenie którego przebiega naj-
dłuższy odcinek planowanego przebiegu li-
nii komunikacyjnej. Województwa mogą za-
wierać także porozumienia i wyznaczać jed-
nego z marszałków, jako organizatora. Takie
rozwiązania, aczkolwiek poprawne formalnie,
mogą stanowić zagrożenia dla rozwoju kole-
jowych przewozów regionalnych.
W przypadku sprzeczności interesów po-
szczególnych województw może bowiem do-
chodzić do nieracjonalnego planowania ob-
sługi przewozowej pociągami. W przypadku
przywołanej przykładowej relacji Łódź – War-
szawa potencjalnym polem takich konfliktów
(co nie oznacza, że muszą one wystąpić)
może być wyznaczenie stacji, na której będą
odbywały się przesiadki. Układ linii kolejo-
wych wskazuje, że mogą to być dwie stacje
węzłowe, leżące w pobliżu granicy woje-
wództw, tj. Skierniewice i Grodzisk Mazowiec-
ki. Poza tym użycie sformułowania na „naj-
bliższej stacji” może oznaczać, że pociągi
„łódzkie” powinny kończyć jazdę w Grodzi-
sku Mazowieckim, a pociągi „mazowieckie”
w Skierniewicach”. W przypadku wykorzysta-
nia do obsługi elektrycznych zespołów trak-
cyjnych, umożliwiających „techniczne odwró-
cenie biegu pociągu” praktycznie na każdej
stacji. Oczywiście taką propozycję należy
traktować jako nonsens, co nie oznacza, że
do takich sytuacji nie będzie w przyszłości
dochodziło. Możliwość różnej (a czasami na-
wet bezsensowej) interpretacji definicji wska-
zuje, że konieczne jest jej doprecyzowanie.

Definicja przewozów o zasięgu woje-
wódzkim dotychczas zawarta była jedynie –

jak wspomniano – w ustawie o transporcie
kolejowym. Obecnie definicja taka obowiązuje
również w transporcie drogowym. O ile jed-
nak w transporcie kolejowym linia komuni-
kacyjna może przekraczać granice woje-
wództwa, to w transporcie drogowym prze-
wozy wojewódzkie ograniczone są do obsza-
ru jednego województwa. W świetle przyjętej
definicji przewozami międzywojewódzkimi
będą np. przewozy w relacji Lipsko (woje-
wództwo mazowieckie) – Ostrowiec Święto-
krzyski (województwo świętokrzyskie).

Plan transportowy
W przypadku planowanego organizowa-

nia przewozów o charakterze użyteczności
publicznej konieczne jest przygotowanie pla-
nu transportowego. Po uchwaleniu stanowił
on będzie akt prawa miejscowego. Obowią-
zek przygotowania planów dotyczy:
v gmin o liczbie mieszkańców co naj-

mniej 50 tys.,
v gmin, którym powierzono organizowanie

transportu, związków międzygminnych i
powiatów o liczbie mieszkańców co naj-
mniej 80 tys.,

v powiaty, którym powierzono organizowa-
nie transportu i związków powiatów o licz-
bie mieszkańców co najmniej 120 tys.,

v województw,
v ministra właściwego ds. transportu.

Kryterium liczby mieszkańców spełnia,
wg danych GUS, ok. 90 gmin i 170 powia-
tów. Brak planów transportowych uniemożli-
wi tym jednostkom, po trzech latach od wej-
ścia w życie ustawy, zawieranie umów o
świadczeniu usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego. Z drugiej jednak stro-
ny część tych jednostek nie będzie zapewne
zainteresowana, podobnie jak obecnie, za-
wieraniem takich umów. Nie będą one w tej
sytuacji podejmować prac na planami trans-
portowymi.

Trzyletni okres na przygotowanie planu
transportowego wydaje się wystarczający.
Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność
uzgodnień z innymi jednostkami samorządu
oraz uzyskania opinii ich zarządów.

Plan transportowy powinien zawierać:
o sieć komunikacyjną, na której jest plano-

wane wykonywanie przewozów
o charakterze użyteczności publicznej,

o ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,
o przewidywane finansowanie usług prze-

wozowych,
o preferencje dotyczące wyboru rodzaju

środków transportu,
o zasady organizacji rynku przewozów,
o pożądany standard usług przewozowych

w przewozach o charakterze użyteczno-
ści publicznej,

o przewidywany sposób organizowania sys-
temu informacji dla pasażera.
Przy opracowywaniu planu należy

uwzględnić w szczególności:
Z stan zagospodarowania przestrzennego,
Z sytuację społeczno-gospodarczą danego

obszaru,
Z wpływ transportu na środowisko,
Z potrzeby zrównoważonego rozwoju pu-

blicznego transportu zbiorowego, w szcze-
gólności potrzeby osób niepełnospraw-
nych i osób o ograniczonej zdolności ru-
chowej, w zakresie usług przewozowych,

Z potrzeby wynikające z kierunku polityki
państwa, w zakresie linii komunikacyjnych
w międzywojewódzkich i międzynarodo-
wych przewozach pasażerskich,

Z rentowność linii komunikacyjnych,
Z dane dotyczące przepustowości infra-

struktury (w planach w zakresie transpor-
tu kolejowego) oraz standard jakości do-
stępu otrzymane od zarządcy infrastruk-
tury kolejowej.
Szczegółowy zakres planu transportowe-

go określony zostanie w rozporządzeniu wy-
konawczym. Być może po jego opublikowa-
niu niektóre sformułowania zostaną sprecy-
zowane i nie będą budziły wątpliwości. Przy-
kładem może być prognoza potrzeb przewo-
zowych. Uwzględniając, że plan ma stano-
wić podstawę przy zawieraniu umów przewo-
zowych, istotniejszym jest prognoza popytu.
Trudne będzie uwzględnienie rentowności li-
nii komunikacyjnych. Wynika ona zarówno z
nieprecyzyjności tego sformułowania, jak i
dostępu do niezbędnych danych finanso-
wych. Zgodnie z zawartą w ustawie definicją,
linia komunikacyjna to „połączenie komuni-
kacyjne /…/ wraz z oznaczonymi miejscami
do wsiadania i wysiadania pasażerów na li-
niach komunikacyjnych, po których odbywa
się publiczny transport zbiorowy”. Definiowa-
ne pojęcie zostało określone przez użycie
tego samego pojęcia. Pomijając jednak ten
aspekt, rentowność odnosi się raczej do prze-
wozów, w tym realizowanych na określonej
linii komunikacyjnej. Założyć więc chyba na-
leży, że ustawodawca oczekuje uwzględnie-
nia rentowności przewozów na linii komuni-
kacyjnej. Założenie takie może być popraw-
ne w artykule naukowym. Należy jednak roz-
strzygnąć czy jest dopuszczalne w sensie
prawnym.

Rentowność określa zdolność podmiotu
do generowania zysku. Określa się ją przy
wykorzystaniu wskaźników będących ilora-
zem zysku i wielkości finansowej, której ren-
towność jest obliczana. Dzielnikiem mogą być
m.in. przychody ze sprzedaży (rentowność
sprzedaży), przeciętny stan aktywów (rentow-
ność aktywów), przeciętny stan aktywów
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trwałych (rentowność aktywów trwałych),
przeciętna wielkość kapitału własnego (ren-
towność kapitału własnego). W obliczeniach
mogą być wykorzystywane różne miary zy-
sku, np. zysk netto, zysk brutto, zysk ze sprze-
daży czy zysk z działalności operacyjnej.

W ustawie nie sprecyzowano, którą mia-
rę zysku należy uwzględnić, przygotowując
plan transportowy. Ponieważ jednak w anali-
zach wykorzystuje się zazwyczaj różne mier-
niki, problem ten można uznać jako nieistot-
ny. Ważniejsza jest możliwość pozyskania nie-
zbędnych danych finansowych. Na linii komu-
nikacyjnej występuje zazwyczaj wiele podmio-
tów. Realizować one mogą publiczny trans-
port zbiorowy na podstawie umowy o świad-
czenie usług, potwierdzenie zgłoszenia prze-
wozu oraz decyzji o przyznaniu otwartego
dostępu. Dwie ostatnie grupy podmiotów
mogą nie być zainteresowane przekazaniem
szczegółowych danych finansowych. W tej
sytuacji rentowność wyznaczona na podsta-
wie informacji przedsiębiorstw mających za-
warte umowy o świadczeniu usług może być
obarczona istotnym błędem. Ograniczeniem
może być także wiarygodność ujęcia danych
finansowych związanych z przewozami na po-
szczególnych liniach. Dotyczy to w szczegól-
ności kosztów realizacji przewozów. Z autor-
skich badań realizowanych w przedsiębior-
stwach transportowych wynika, że w wielu z
nich do podejmowania decyzji wykorzystuje
się wyłącznie koszty średnie działalności prze-
wozowej. Nie odzwierciedlają one realnych
kosztów na poszczególnych liniach. Będzie to
miało wpływ na poziom rentowności.

Dostęp do przystanków
i dworców

W ustawie przedstawiono przykładowy
katalog czynności składających się na orga-
nizowanie publicznego transportu zbiorowe-
go. Jest on analogiczny do działań podejmo-
wanych przez zarządy transportu miejskiego
oraz samorządy gminne. Wśród wymienio-
nych zadań szczególne znaczenie ma usta-
lanie zasad dostępu do przystanków dwor-
ców oraz opłat za korzystanie z nich. O ile
jednak szczegółowo określono je dla trans-
portu drogowego, to praktycznie pominięte
zostały dla innych rodzajów publicznego
transportu zbiorowego. W zakresie transpor-
tu kolejowego w ustawie zapisano odesłanie
do przepisów „o transporcie kolejowym”. W
transporcie innym szynowym, linowym, lino-
wo-terenowym, morskim i w żegludze śródlą-
dowej, stawki opłat za korzystanie z przystan-
ków komunikacyjnych lub dworców oraz za-
sady korzystania z tych obiektów ustalane są
przez operatora lub przewoźnika z właścicie-
lem albo zarządzającym. Takie zróżnicowa-

nie rozwiązań może budzić wątpliwości. Ana-
lizując szczegółowo zapisy, można odnieść
wrażenie, że ustawa dotyczy głównie auto-
busowej komunikacji miejskiej. Jako uzasad-
nione można przyjąć pominięcie rozwiązań
dla transportu linowego, linowo-terenowego,
morskiego i żeglugi śródlądowej. Te rodzaje
transportu wykorzystywane są w Polsce głów-
nie do obsługi ruchu turystycznego. Wątpliwa
jest więc potrzeba ich regulacji7  i bez szko-
dy dla funkcjonowania rynku publicznych
przewozów pasażerskich można byłoby je
usunąć z ustawy.

Trudno jest zrozumieć intencje odmien-
nego podejścia do ustalania zasad dostępu
do przystanków i opłat w transporcie „innym
szynowym” obejmującym m.in. przewozy
tramwajowe i metro. Stanowią one ważny ele-
ment systemu komunikacji miejskiej. Jeśli za-
tem ustawodawca uznał potrzebę ustalania
przez samorządy lokalne zasad i warunków
korzystania z przystanków przez przewoźni-
ków autobusowych komunikacji miejskiej, lo-
giczne wydaje zastosowanie analogicznych
rozwiązań dla podmiotów wykonujących
przewozy tramwajami.

Słabą stroną ustawy jest regulacja cen
dostępu do przystanków i dworców. Stawka
opłaty za jedno zatrzymanie pojazdu na przy-
stanku, którego właścicielem jest jednostka
samorządu terytorialnego nie może być więk-
sza niż 0,05 zł, a na dworcu 1 zł. W wielu przy-
padkach opłaty ponoszone przez przewoź-
ników nie pokryją kosztów utrzymania tych
obiektów. W ustawie określono, że opłata ta
„ulega zmianie w stopniu odpowiadającym
planowanemu średniorocznemu wskaźniko-
wi cen towarów i usług konsumpcyjnych,
ustalonemu w ustawie budżetowej na dany
rok”. Zakładając, że wskaźnik ten w ustawie
budżetowej na 2012 r. będzie w wysokości
zaplanowanej w Wieloletnim Planie Finanso-
wym Państwa 2011-20148 , tj. 2,8%, maksy-
malna opłata za zatrzymanie na przystanku
wyniesie 0,0514 zł, a na dworcu 1,028 zł. W
ustawie nie wskazano na sposób zaokrągla-
nia tych wielkości. Być może samorządy,
podejmując uchwały, będą podawały opłaty
w podobny sposób jak przedstawiono wyżej.
Jeśli natomiast będą stosowały zaokrąglenia
do dwóch miejsc po przecinku, jak zazwy-
czaj w uchwałach o opłatach lokalnych, to
ewentualny wzrost stawki za zatrzymanie na
przystanku będzie mógł być wprowadzony
w drodze ustawy.

Opłaty za zatrzymywanie pojazdów na
przystankach i dworcach stanowią dochody
właściwej jednostki samorządu terytorialne-
go. Mogą być one przeznaczone wyłączenie
na utrzymanie tych obiektów, a w przypadku
gminy również na ich „budowę, przebudowę

i remont”. Jednocześnie inwestycje te zo-
stały wpisane do katalogu zadań własnych
gminy, niezależnie od kategorii drogi pu-
blicznej, w pasie której usytuowany jest przy-
stanek. Oznacza to prawdopodobnie, że
gminy będą budowały, przebudowywały i re-
montowały przystanki, których nie są wła-
ścicielem, ani nie zarządzają nimi. Ustawa
nie precyzuje trybu podejmowania tych dzia-
łań ani źródeł ich finansowania. Trudno bo-
wiem uznać za źródło finansowania docho-
dy z opłat za korzystanie z przystanków.
W wielu przypadkach nie pokryją bowiem
one kosztów ich utrzymania.

Analizując zapisy dotyczące korzystania
z przystanków, warto zwrócić uwagę na moż-
liwości ograniczenia dostępu do rynku. Z jed-
nej strony w ustawie zakazano przyznania
operatorowi prawa wyłącznego. Prawdopo-
dobnie miało to na celu zwiększenie stopnia
liberalizacji dostępu do rynku. Z drugiej jed-
nak strony „właściciel przystanku komunika-
cyjnego położonego w granicach administra-
cyjnych miast lub dworca albo zarządzający
tymi obiektami, uzgadnia zasady korzystania
z tych obiektów w przypadku, gdy propono-
wany rozkład jazdy /…/ nie ograniczy prze-
pustowości przystanków komunikacyjnych
lub dworców” lub „nie spowoduje zagroże-
nia dla organizacji lub bezpieczeństwa ru-
chu”. Regulacja ta może być instrumentem
ograniczania dostępu do rynku. W praktyce,
szczególnie w komunikacji miejskiej, może
być próbą przyznania wyłączności obsługi
komunikacyjnej podmiotowi utworzonemu
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Brak w ustawie kryteriów oceny „zagrożenia
dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu”
może spowodować, że decyzje odwołujące
się do tego punktu będą miały charakter
uznaniowy.

W ustawie nie sprecyzowano pojęcia prze-
pustowości przystanków i dworców. W litera-
turze jest ono definiowane jako maksymalna
liczba pojazdów, która może skorzystać z ta-
kiego obiektu w jednostce czasu. W takim uję-
ciu głównym czynnikiem determinującym
przepustowość jest czas postoju pojazdu na
przystanku (stanowisku przystankowym). Je-
śli zatem przewoźnik ułoży rozkład jazdy, w
którym czas postoju nie będzie dłuższy niż
w ustalonych zasadach korzystania
z przystanku, to nie będzie mowy o ograni-
czeniu zdolności przepustowej. Można jednak
przypuszczać, że intencją takiego zapisu nie
była ocena wpływu rozkładu jazdy na prze-
pustowość, lecz możliwość jej wyczerpania.
Taka próba interpretacji wynika z zapisów za-
wartych w ustawie, dotyczących „wolnej prze-
pustowości” infrastruktury kolejowej. Intencja
ta nie wynika jednak wprost z ustawy.


