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Czesław Piela

Zagrożenia funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego

Ważną częścią publicznego transpor-
tu zbiorowego jest regionalny pasażer-
ski transport drogowy. Pomimo zacho-
dzących zmian w gospodarce, których
efektem jest spadek potrzeb społecz-
nych na tego rodzaju przewozy, autobus
pozostaje nadal najbardziej dostępnym
i popularnym środkiem komunikacyjnym
w regionach i otoczeniu dużych miast.
Zachodzące zmiany i towarzyszące im
zjawiska są przedmiotem licznych dys-
kusji, konferencji i sporów. Problemy
oczekujące na rozwiązania zarówno
w obszarze „operatora” jako podmiotu
gospodarczego i w relacji operatora do
„organizatora publicznego transportu
zbiorowego”, a także organizatora trans-
portu w zakresie zrównoważonego roz-
woju transportu publicznego winny bu-
dzić głęboki niepokój osób odpowie-
dzialnych za prawidłowe funkcjonowanie
tego sektora. Sytuacja ekonomiczna
branży, deregulacja rynku przewozów
pasażerskich i zagrożenia funkcjonowa-
nia komunikacji wywołują także niepokój
załóg pracowniczych i właścicieli.

Zagadnienia ustrojowe,
liberalizacja i deregulacja
rynku

Przemiany ustrojowe, które polegały
na przywróceniu w Polsce gospodarki
rynkowej zapoczątkowane w latach 90.
XX wieku oraz przystąpienie naszego kra-
ju do Unii Europejskiej miały istotny
wpływ na politykę transportową. Trans-
port, jako część gospodarki europejskiej,
zarządzany zgodnie z celami jednolite-
go rynku europejskiego, podlega swo-
bodom: przepływu towarów, świadcze-
nia usług, przepływu kapitału i przepły-
wu osób. Procesy uwolnienia rynku
w tym sektorze sprowadzono u nas do
liberalizacji i deregulacji, uznając je jako
największe wyzwania dla polityki i nauki.
Duże zainteresowanie liberalizacją i de-
regulacją transportu budzi obawy, bo nie
uważa się ich jako pozytywny proces prze-
mian, ale jako hasło i cel sam w sobie.

W poglądach decydentów i teoretyków
można odnieść wrażenie, że samo zlibe-
ralizowanie warunków i deregulacja za-
sad dotychczas obowiązujących w trans-
porcie wprowadzi nas do „gospodarcze-
go raju”, gdzie o wiele mniej się pracuje,
a nawet o wiele mniej myśli. Na uwagę
zasługują jednak poglądy Michaela R.
Crum’a z Uniwersytetu Iowa oraz Benja-
mina J. Allen’a z Uniwersytetu of Northen
Iowa. Podali oni motywy, dla których
uwolnienie rynku transportowego jest
słuszne, a mianowicie:
o poprawa jakości (zorientowanej na

pasażera, klienta),
o obniżenie kosztów (regulacje kosz-

tują, stopniowa regulacja i deregula-
cja także kosztują),

o wzrost PKB.
Ostrzegali oni jednocześnie, że nie-

doskonały rynek transportowy, tzn. nie
w pełni wykształcony może prowadzić do
niszczącej konkurencji, w rezultacie cze-
go drastycznie obniża się rentowność
firm transportowych, co skutkuje dalej:
v spadkiem inwestycji,
v obniżeniem standardu podróżowania,

przewozów (wyeksploatowany tabor,
zaprzestanie wykonywania usług
w strefach krańcowych, tzn. tam gdzie
wyraźnie zmniejszyła się opłacalność,
oznacza to zmniejszenie dostępności
przestrzennej do komunikacji),

v upadłością firm.
Zjawiska te powinny być stale bada-

ne przez naukowców i monitorowane
w zakresie skutków liberalizacji w odnie-
sieniu do instrumentów i ich skuteczno-
ści w procesach deregulacji poszczegól-
nych sektorów transportu.

Podkreślili oni jednocześnie, że nie-
uczciwa konkurencja jest zaprzeczeniem
sensu procesu liberalizacji i deregulacji
oraz przestępstwem przeciwko uwalnia-
niu rynku. Występuje ona wtedy, gdy:
Z wynika to z przepisów prawa i nierów-

ności wobec prawa (niedoskonałe
prawo, niewłaściwie stosowane pra-
wo przez urzędników, łamane prawo

przez nierzetelnych przewoźników,
nieegzekwowanie prawa przez orga-
ny do tego upoważnione),

Z istnieje nierówność ekonomiczna (róż-
ne koszty, różne opłaty, inne podatki,
inne wymogi fiskalne),

Z którykolwiek z przewoźników nie prze-
strzega rygorów bezpieczeństwa
(stan techniczny, przepisy bezpie-
czeństwa, czas pracy).
Rzeczywistość potwierdza, że rynek

transportowy nacechowany jest zdarze-
niami świadczącymi o nieuczciwej kon-
kurencji. Zjawiska te występują w różnym
stopniu w poszczególnych obszarach.

Opierając się na tak zaprezentowa-
nych argumentach, wynika koniecz-
ność stosowania zasad rynku regulo-
wanego. Ma to szczególne uzasadnie-
nie do przewozów pasażerskich, a tak-
że do liberalizacji pasażerskiego ryn-
ku lokalnego. Przed próbą udzielenia
odpowiedzi na tak postawiony pro-
blem na szczególną uwagę zasługuje
troska o pasażera, czyli:
o przestrzeganie rygorów bezpie-

czeństwa pasażera (system proce-
dur, monitoring i egzekwowanie, eli-
minowanie negatywnych zjawisk
a nawet firm),

o zapewnienie odszkodowań za szko-
dy wobec użytkownika,

o ochrona przed obniżeniem przyjętych
standardów,

o prowadzenie przewozów o charakte-
rze użyteczności publicznej na rela-
cjach o niskiej frekwencji,

o niezawodność systemu komunika-
cyjnego.
Na straży interesów pasażera win-

no stać państwo i jego urzędy w ten
sposób, że:
v określi standardy podróżowania do-

tyczące: wygody, częstotliwości, ulg,
odszkodowań i niezawodności syste-
mu komunikacyjnego,

v sfinansuje ponoszone przez przewoź-
nika koszty wynikające ze spełnienia
wymienionych postulatów,
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v wyegzekwuje stosowane wymogi pra-
wa ogólnego (i miejscowego),

v chronić będzie przewoźników wyzna-
czonych do wykonywania tych prze-
wozów wg czytelnych procedur.

Praktyki wskazujące na
nierówność podmiotów

Pomimo wielokrotnego podnoszenia
przez środowisko (samorządu gospodar-
czego i pracodawców działających na
rzecz branży transportu samochodowe-
go) problemu nierówności podmiotów,
obowiązujący system prawa nie zapew-
nia regulacji rynku a wręcz toleruje po-
wszechną jego deregulację oraz ma sil-
ne funkcje fiskalne. Do najczęstszych
wykroczeń w tym zakresie zalicza się:
Z wykonywanie przewozów bez wyma-

ganych dokumentów (zezwoleń),
Z świadczenie usług na liniach regular-

nych pod szyldem przewozów okazjo-
nalnych lub przewozów regularnych
specjalnych,

Z brak rozkładów jazdy, a najczęściej
nieprzestrzeganie uzgodnionych i za-
twierdzonych rozkładów jazdy,

Z stosowanie cen dumpingowych,
Z uzyskiwanie dokumentów (zezwoleń)

na obsługę linii i niepodejmowanie
przewozów,

Z niepodawanie rozkładu jazdy do pu-
blicznej wiadomości i nieumieszcza-
nie go na wszystkich wymienionych
w rozkładzie jazdy przystankach
i dworcach,

Z pobieranie należności za przejazd nie-
zgodnej z cennikiem opłat i wystawia-
nie biletów bez przestrzegania prze-
pisów o kasach fiskalnych dla komu-
nikacji,

Z niepodawanie do wiadomości regula-
minów określających warunki obsłu-
gi podróżnych, odprawy oraz przewo-
zu osób i bagażu,

Z niepodawanie do publicznej wiado-
mości cenników opłat, wraz z infor-
macją o uprawnieniach pasażerów do
ulgowych przejazdów,

Z nieprzestrzeganie obowiązku wsiada-
nia i wysiadania pasażerów tylko na
przystankach określonych w rozkła-
dzie jazdy.

Zagrożenia bezpieczeństwa
podróżnych i ruchu

Zachowania niektórych kierowców
narażają pasażerów i innych uczestni-
ków ruchu na niebezpieczeństwo. Po-
lega to na:
o przekraczaniu dozwolonych prędkości,

o przyjmowaniu do przewozu znacznie
większej liczby pasażerów niż wynika
to z obowiązujących norm dla dane-
go pojazdu, a szczególnie przewóz
osób na stojąco autobusami, których
konstrukcja takiego przewozu nie do-
puszcza,

o używaniu do przewozu autobusów,
które nie odpowiadają warunkom
technicznym wymaganym ze wzglę-
du na rodzaj przewozu,

o przekraczaniu norm czasu pracy
przez kierowców,

o używaniu telefonów komórkowych
przez kierowców w czasie prowadze-
nia autobusu.
Istotnymi czynnikami wpływającymi

na bezpieczeństwo są niedostateczny
poziom szkolenia i doskonalenia kierow-
ców oraz nieprawidłowo opracowane
rozkłady jazdy. Wielokrotnie opisywane
naruszenia prawa były kierowane do or-
ganów kontrolnych. Stwierdzone przy-
padki naruszenia przepisów w tym za-
kresie zakończone postępowaniami ad-
ministracyjnymi i nałożeniem kar pienięż-
nych na przewoźników nie przekładają
się na zmiany ich zachowań. W opinii śro-
dowiska (tj. samorządu gospodarczego
i pracodawców) działania organów kon-
trolnych są mało skuteczne i wymagają
zmian metodologicznych.

Sytuacja ekonomiczna
przedsiębiorstw
komunikacyjnych i jej skutki

Rentowność przedsiębiorstw z prze-
wozu osób w okresie lat 2005-2010
w grupie PKS przedstawiono w tabeli 1.
Przedstawione wyniki wskazują, że zde-
cydowana większość podmiotów nie
osiąga z przewozu osób takich przycho-
dów, które pokrywałyby koszty tej dzia-
łalności. W ostatnim okresie nastąpiło
zdecydowane pogorszenie wyników.
Powoduje to „finansowanie ukośne”
w przedsiębiorstwach i odbywa się kosz-
tem rozwoju innych rodzajów działalno-
ści. Hamuje ono normalny rozwój przed-
siębiorstw, ponieważ straty pokrywane
są z amortyzacji lub sprzedaży mająt-
ku. W tej sytuacji nie tylko nie następuje
wystarczająca odnowa taboru, lecz cał-
kowite zaprzestanie kupowania nowych
autobusów. W niektórych przedsiębior-
stwach podejmuje się próby łagodzenia
tej sytuacji w drodze nabywania auto-
busów używanych lub przez wykonywa-
nie napraw poszerzonych. Tabor ten jest
statystycznie coraz starszy i nie zapew-
nia utrzymania oczekiwanej jakości

świadczonych usług ani nie daje per-
spektyw jej podnoszenia. Aktualny po-
ziom amortyzacji w analizowanych pod-
miotach daje możliwość odnowy posia-
danego taboru w okresie 33 lat, podczas
gdy ekonomicznie uzasadniony okres
eksploatacji autobusu powinien wyno-
sić 12-15 lat.

Sytuacja ekonomiczna w zdecydo-
wanej większości przedsiębiorstw regio-
nalnego transportu publicznego jest dra-
matyczna. Następuje radykalne ograni-
czanie wykonywanej komunikacji, a ta-
kie zmiany powodują zawsze negatyw-
ne oceny społeczne wśród pasażerów
oraz rosnące niezadowolenie wśród za-
łóg pracowniczych. Na rynku przewo-
zów pasażerskich w ciągu ostatnich
dwudziestu lat następuje stałe zmniej-
szanie się liczby pasażerów i wzrost
konkurencji pomiędzy przewoźnikami.
Spadek potrzeb przewozowych w mię-
dzymiastowej komunikacji autobusowej
wynika ze zmian liczby osób czynnych
zawodowo i uczniów oraz ze znaczne-
go wzrostu liczby samochodów osobo-
wych. W latach 2006-2009 liczba pasa-
żerów w komunikacji samochodowej
zmniejszyła się z 751 mln osób do
613 mln osób, a praca przewozowa
o 13,2%. Zmniejszenie się natomiast dłu-
gości linii komunikacyjnych o 10,2%
w ciągu trzech lat oznacza zdecydowa-
ny spadek dostępności do tej komuni-
kacji. Ponieważ spadek dostępności ko-
munikacyjnej ma odniesienie prze-
strzenne, czyli skutkuje w tym przypad-
ku całkowitym pozbawieniem komuni-
kacji mieszkańców tych miejscowości,
których dotyczy ograniczenie – mamy
wtedy do czynienia z białymi plamami
na mapie komunikacyjnej.

Nadzór i przekształcenia
własnościowe przedsiębiorstw
komunikacyjnych

Nadzór właścicielski dla podmiotów
branży regionalnego pasażerskiego
transportu drogowego na początku 2011 r.
sprawowany był przez Ministra Skarbu
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Państwa (MSP) wobec 79 jednoosobo-
wych spółek Skarbu Państwa (spółki
PKS) oraz wojewodów, którzy byli orga-
nami założycielskimi dla 42 przedsię-
biorstw państwowej komunikacji samo-
chodowej (przedsiębiorstwa PKS). Nad-
zór wobec tych podmiotów Najwyższa
Izba Kontroli (NIK) oceniła negatywnie.
Działania podejmowane były bez mery-
torycznego przygotowania koncepcji
przekształceń, niekonsekwentnie i nie-
skutecznie. Wojewodowie dążyli głównie
do komercjalizacji tych przedsiębiorstw,
a MSP do jak najszybszego przeniesie-
nia własności akcji i udziałów spółek PKS
na rzecz inwestorów lub jednostek sa-
morządu terytorialnego, z pominięciem
niezbędnych działań restrukturyzacyj-
nych i przy braku dbałości o rozwój
spółek PKS zapewniającej utrzymanie
pozycji rynkowej. Nadzór właścicielski,
w ocenie NIK, wykonywany był niezgod-
nie z przyjętymi zasadami, co powodo-
wało jego nieskuteczność.

MSP realizowało również komunali-
zację spółek PKS. W ocenie NIK, proces
ten także realizowany był nierzetelnie,
bez przygotowania pod względem praw-
nym i organizacyjnym. Nie wypracowa-
no przejrzystych kryteriów oceny po-
szczególnych wniosków. Komunalizacja
spółek PKS dokonywana była bez
uwzględnienia podstaw merytorycznych:
o interesu spółek,
o interesu publicznego wynikającego

z charakteru usług przewozowych ko-
munikacji zbiorowej,

o dbałości o majątek spółek Skarbu
Państwa.
Przyjęte przez MSP ogólne założe-

nia komunalizacji nie były przestrzega-
ne. Spowodowało to dowolność w po-
dejmowaniu decyzji o komunalizacji,
przedłużanie procedur przekazywania
akcji na rzecz jednostek samorządu te-
rytorialnego lub niepowodzenia proce-
sów komunalizacyjnych. W opinii NIK,
komunalizacja spółek PKS nie przynio-
sła korzystnych zmian w zarządzaniu
spółkami ani nie zmieniła ich pozycji ryn-
kowej. Działania nowych właścicieli – jed-
nostek samorządu terytorialnego – spro-
wadzono do zmian w składach organów
spółek. Tylko w PKS w Bielsku-Białej
wprowadzono usprawnienia zarządza-
nia. Znane są niestety przypadki zwięk-
szenia składu zarządu, przy czym w kon-
kursach na te stanowiska nie przewidy-
wano kryteriów kwalifikacji merytorycz-
nych. Nie wszystkie skomunalizowane
spółki wypełniły obowiązek przedłożenia

planów rozwoju oraz nie udostępniły za-
łogom 15% pakietów akcji. MSP nie prze-
kazało samorządom opinii do tych pla-
nów, ani nie egzekwuje zapisów umowy
przeniesienia akcji. W efekcie procesy
komunalizacyjne nie przyczyniły się do-
tychczas do realizacji celów, wykazywa-
nych przez wnioskodawców o komuna-
lizację spółek PKS.

Stan wiedzy o rynku
regionalnego pasażerskiego
transportu drogowego

Aktualna sytuacja w zakresie popy-
tu i podaży na rynku przewozów regio-
nalnych jest niemożliwa do określenia.
Dane statystyczne gromadzone przez
GUS obejmują tylko ok. 3% ogólnej licz-
by przewoźników i nie dają prawidłowe-
go obrazu tego rynku. Wynika to z fak-
tu, że nie gromadzi się tam danych
o przedsiębiorcach zatrudniających
mniej niż 9 osób. W tej grupie znajduje
się około 9 tys. małych przewoźników
prywatnych, którzy posiadają krajowe
licencje na przewóz osób. Brak wiedzy
o nich oznacza, że nie wiemy nic o oko-
ło 97% przewoźników, którzy posiadają
wymagane uprawnienia.

Część danych o funkcjonowaniu
komunikacji regionalnej posiada Pol-
ska Izba Transportu Samochodowego
i Spedycji w Warszawie (PIGTSiS). Są
one niepełne i obejmują informacje,
które dobrowolnie udostępnili współ-
pracujący z Izbą przewoźnicy (965),
samorządy wojewódzkie (4), samorzą-
dy powiatowe (141) oraz samorządy
gminne (48). Warto przywołać admi-
nistrowany i opracowywany przez
PIGTSiS „Elektroniczny system infor-
macji i  wsparcia przedsiębiorców
w zakresie pasażerskiej komunikacji
samochodowej – Centralna Informacja
dla Pasażerów”, który udostępnia in-
formacje przewoźnikom, samorządom
terytorialnym, a także pasażerom.

Zagadnieniem, które zasługuje na
szczególną uwagę jest problem opraco-
wywania i udostępniania do publicznej
wiadomości autobusowego rozkładu
jazdy. Jego niepełny zakres i braki ak-
tualizacji powodują, że obraz funkcjono-
wania tej branży transportu jest nega-
tywny. Pasażerowie słusznie oczekują
pełnej informacji w tym zakresie. Kom-
pleksowa i aktualna informacja o regio-
nalnych przewozach autobusowych jest
również niezbędna samorządom teryto-
rialnym oraz organom kontrolnym,
w tym Inspekcji Transportu Drogowego.

Wnioski
Przedstawione w niniejszym artyku-

le problemy nie wyczerpują listy spraw
do pilnego rozwiązania. Ich wybór i krót-
kie omówienie winno pokazać rozmiar
i skutki deregulacji regionalnego pasa-
żerskiego transportu drogowego. Dalsze
bagatelizowanie podnoszonych proble-
mów może spowodować trudne do prze-
widzenia skutki, mając szczególnie na
uwadze dobro pasażerów i interes go-
spodarczy. Na oddzielne rozważenie za-
sługuje w tym kontekście kwestia nega-
tywnej oceny realizacji rozporządzenia
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz ewentualnych starań o środ-
ki na rozwój analizowanej branży.

Dalsze funkcjonowanie publicznego
transportu zbiorowego wobec omówio-
nych zagrożeń wymaga profesjonalnego
monitorowania. Staje się to szczególnie
konieczne w perspektywie realizacji usta-
wy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym. Nowa formuła
funkcjonowania resortu właściwego ds.
transportu winna uwzględnić realizację
tego zadania. Prawidłowo realizowana
funkcja monitorowania sytuacji w publicz-
nym transporcie zbiorowym pozwoli oso-
bom odpowiedzialnym za transport
w państwie na pełniejszą znajomość za-
grożeń i odpowiednie reagowanie.
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