
AUTOBUSY30

Finansowanie przewozów pasażerskich
w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Przemysław Misiurski

Wstęp
W ostatnich czasach przedsiębiorstwa komu-

nikacji samochodowej poddawane są przekształ-
ceniom strukturalnym i własnościowym. Celem
procesów komercjalizacji, prywatyzacji i komu-
nalizacji przedsiębiorstw państwowych jest do-
stosowywanie ich do zmieniających się uwarun-
kowań rynku przewozów pasażerskich. Stawia to
niewątpliwie przed przedsiębiorstwami PKS trud-
ne wyzwania. Wynikają one z rosnącego pozio-
mu konkurencji na rynku. Wzrost liczby prywat-
nych przewoźników oraz powstawanie nowych
połączeń kolejowych, obsługiwanych „szynobu-
sami”, a także znaczący wzrost motoryzacji in-
dywidualnej powoduje, że finansowanie działal-
ności bieżącej oraz inwestycyjnej staje się trud-
nym zadaniem dla przedsiębiorstw komunikacji
samochodowej. Uwzględniając przedstawione
przesłanki, jako cel artykułu przyjęto identyfika-
cję źródeł finansowania działalności operacyjnej
i inwestycyjnej w przedsiębiorstwach komunika-
cji samochodowej.

1. Finansowanie przewozów
w świetle ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym

Istotnym instrumentem polityki transporto-
wej Unii Europejskiej jest udzielanie podmiotom
działającym w sektorze transportowym wspar-
cia finansowego pochodzącego ze środków pu-
blicznych. Ma ono charakter wielowymiarowy.
Z jednej strony dostarcza korzyści dla przed-
siębiorstw świadczących usługi transportowe,
z drugiej zaś – przyczynia się do wzrostu atrak-
cyjności przewozów dla użytkowników poprzez
obniżanie cen. Dla zapewnienia realizacji kon-
cepcji zrównoważonego transportu Unia Euro-
pejska określiła szczegółowe ramy prawne
udzielania wsparcia1 . Zawarte zostały one
w rozporządzeniu (WE) nr 1370/20072 . Aktem
dostosowującym polskie prawo do zawartych
w nim rozwiązań jest ustawa z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym3.

Źródłami finansowania przewozów o charak-
terze użyteczności publicznej, zgodnie z przywo-
ływaną ustawą, mogą być: środki własne jedno-
stek samorządu terytorialnego, które są organi-
zatorem publicznego transportu zbiorowego4  lub
środki pochodzące z budżetu państwa5. Do
źródeł finansowania możemy zaliczyć również
przychody ze sprzedaży biletów oraz wpływy
z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów6.
Przedsiębiorstwu uprawnionemu do prowadzenia

działalności gospodarczej w zakresie przewozu
osób i świadczącemu usługi w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego, na mocy zawartej
umowy z organizatorem publicznego transportu
zbiorowego, przysługuje prawo do rekompensa-
ty. Rekompensata udzielana jest z tytułu utraco-
nych przychodów w związku ze stosowaniem
ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów
oraz z tytułu poniesionych kosztów w związku ze
świadczeniem przez operatora usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego7.

Przedsiębiorstwa komunikacji samochodo-
wej otrzymują rekompensatę na sfinansowanie
straty z tytułu utraconych przychodów w związ-
ku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do
ulgowych przejazdów w publicznym transporcie,
która pokrywana jest środkami pochodzącymi
z budżetu państwa8. Warunkiem otrzymania re-
kompensaty jest stosowanie przez przewoźnika
kas rejestrujących, które umożliwiają określenie
kwoty dopłat do przewozów w podziale na po-
szczególne kategorie ulg ustawowych.

Do dnia wejścia w życie ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym przedsiębiorstwa ko-
munikacji samochodowej otrzymywały jedynie
dopłaty do biletów ulgowych, natomiast rekom-
pensaty z tytułu poniesionych kosztów w związ-
ku ze świadczeniem przez operatora usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie
były przyznawane. Dlatego przedsiębiorstwa ko-
munikacji samochodowej na finansowanie swojej
działalności bieżącej i przede wszystkim rozwojo-
wej potrzebują innych alternatywnych źródeł.

2. Źródła finansowania
przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, aby zapewnić ciągłość
procesów gospodarczych potrzebują środków na
finansowanie działalności bieżącej. Pochodzą
one głównie z przychodów operacyjnych. Zada-
niem finansowania bieżącego jest skuteczne za-
rządzanie wpływami i wydatkami środków pie-
niężnych, aby zapewnić zadowalające wartości
wskaźników płynności finansowej9 .

Przedsiębiorstwa, aby móc wyposażyć się
w aktywa trwałe i obrotowe muszą posiadać od-
powiednie źródła ich finansowania10. Podział
źródeł finansowania przedstawiono na rys. 1.

Finansowanie wewnętrzne jest jednym ze
źródeł uzyskania środków finansowych niezbęd-
nych do prowadzenia operacyjnej i inwestycyj-
nej działalności przedsiębiorstwa. W odróżnieniu
od źródeł o charakterze zewnętrznym, środki te
powstają wewnątrz przedsiębiorstwa, a nie są na-
stępstwem działań wynikających z pozyskiwania
ich na rynkach finansowych. Zasoby kapitału we-
wnętrznego pochodzą głównie z wypracowane-
go w przedsiębiorstwie zysku, a także odpisów
amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z pra-
wem podatkowym11.

Źródła zewnętrzne pochodzą natomiast ze
środków wypracowanych przez inne podmioty
i mają swoje odzwierciedlenie w zwiększeniach
pasywów przedsiębiorstwa z wyjątkiem kapita-
łu własnego na skutek zatrzymania wypraco-
wanego zysku. Zewnętrzne źródła finansowa-
nia są pozyskiwane przez przedsiębiorstwa

Rys. 1. Źródła finansowania przedsiębiorstw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie
finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2009, s. 146; J. Jaworski,
Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. CeDeWu.pl, Warszawa, 2010, s. 240.
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głównie na rynku finansowym. Środki finanso-
we mogą pochodzić z emisji akcji, zaciągnię-
tych kredytów, zawarcia umów leasingowych,
kredytów kupieckich oraz z innych krótkoter-
minowych zobowiązań12.

Finansowanie rozwoju w przypadku trans-
portu zbiorowego w Polsce ze środków wła-
snych jest mocno ograniczone prowadzeniem
działalności w zakresie transportu pasażerskie-
go na granicy opłacalności. Wpływ na taki stan
ma niewątpliwie zarówno występująca regula-
cja rynków, jak i niski stopień konkurencyjności
transportu zbiorowego względem motoryzacji in-
dywidualnej. Możliwości odnowy i odtworzenia
taboru ze środków własnych są więc znacznie
ograniczone, co skutkuje pogorszeniem konku-
rencyjności, a w konsekwencji dalszym pogar-
szaniem wyników finansowych13 .

3. Finansowanie przewozów
pasażerskich wybranego
przedsiębiorstwa komunikacji
samochodowej

Na rynku przewozów pasażerskich w woje-
wództwie opolskim działa 9 przedsiębiorstw ko-
munikacji samochodowej mających zróżnicowa-
ne formy własności (tab. 1). Badania przepro-
wadzono w jednym z przedsiębiorstw PKS,
w którym samorząd lokalny ma 100% udziałów
w kapitale zakładowym.

Dla ukazania źródeł finansowania działalno-
ści bieżącej i inwestycyjnej, związanej z usługa-
mi przewozów pasażerskich, poddano analizie
funkcjonowanie przedsiębiorstwa w latach 2003-
2009. W analizowanym okresie wynik z działal-
ności przewozów pasażerskich był ujemny (wy-
jątek stanowi rok 2005), co świadczy o deficyto-
wości tej działalności (rys. 2).

Nierentowna działalność przewozów pasa-
żerskich finansowana była z dochodów uzy-
skiwanych z pozostałych działalności prowa-
dzonych przez przedsiębiorstwo. W analizowa-
nym okresie dochody z pozostałych działalno-
ści w całości finansowały nierentowną działal-
ność (tab. 2).

Na kształtowanie się wielkości dochodu
z działalności przewozów pasażerskich oraz
dochodu z pozostałych form działalności istot-
ny wpływ mają wielkości przychodów. Znaczą-
ce miejsce w strukturze przychodów miały
przychody ze sprzedaży biletów zwykłych –
średnio 26,5%, sprzedaży biletów szkolnych –
średnio 14,5% oraz dopłaty do biletów ulgo-
wych pochodzące ze środków publicznych –
średnio 14,8%, a także przychody ze sprzeda-
ży paliwa i gazu – średnio 14% (tab. 3).

Wynik netto przedsiębiorstwa w latach
2003-2009 kształtował się na niskim bądź ujem-
nym poziomie (rys. 3). Z tego względu przed-
siębiorstwo, chcąc zwiększać swoją konkuren-
cyjność poprzez inwestycje w nowoczesne

środki transportu, nie może liczyć na źró-
dła wewnętrznego finansowania.

Udział kapitałów własnych w finansowa-
niu działalności przedsiębiorstwa jedynie
w latach 2006 i 2008 przekraczał 50%. W la-
tach 2003, 2004 i 2009 znaczny udział w fi-
nansowaniu przedsiębiorstwa miał kapitał
obcy, który stanowił ok. 60% (rys. 4).

Działalność rozwojowa przedsiębior-
stwa związana była głównie z renowacją
i wymianą taboru do przewozów osób.

Rys. 2. Wyniki z działalności przewozów pasażerskich
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań finansowych
przedsiębiorstwa.
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Głównym źródłem finansowania zakupu no-
wych autobusów był leasing operacyjny.
W analizowanym okresie wzięto w leasing
11 nowych autobusów.

Inwestowanie w zakup nowoczesnego
taboru ma się przyczynić do wzrostu konku-
rencyjności i atrakcyjności przewozów pa-
sażerskich, które przy rosnących cenach
paliw staną się w większym stopniu alterna-
tywą dla motoryzacji indywidualnej. Pogar-
szająca się w ostatnich latach (2008-2009)
sytuacja finansowa przedsiębiorstwa może
utrudnić pozyskiwanie kapitału z zewnętrz-
nych źródeł na finansowanie działalności in-
westycyjnej przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Nierentowność działalności przewozowej,

wymuszona realizowaniem polityki zrównowa-
żonego rozwoju transportu publicznego jest nie-
wątpliwie głównym problemem, z którym bory-
kają się przedsiębiorstwa komunikacji samocho-
dowej. Finansowanie tej działalności w formie
przyznawania rekompensaty ze środków pu-
blicznych z tytułu kosztów związanych ze świad-
czeniem usług w zakresie publicznego transpor-
tu zbiorowego (zgodnie z nową ustawą o trans-
porcie zbiorowym) może przyczynić się do zmia-
ny niekorzystnej sytuacji. Przeprowadzone bada-
nia pokazują jednoznacznie, że przedsiębiorstwa
muszą prowadzić działalność pozaprzewozową

(stacja paliw, usługi diagnostyczne itp.), aby móc
sfinansować nierentowne przewozy pasażerskie.
Dodatkowo, aby transport publiczny stał się
atrakcyjną alternatywą dla motoryzacji indywi-
dualnej przedsiębiorstwa potrzebują środków na
wymianę starzejącego się taboru. Analizowany
przykład PKS pokazuje, że środki te można po-
zyskać ze źródeł zewnętrznych, zaciągając na
ten cel kredyty, bądź dokonywać zakupów w for-
mie leasingów operacyjnych. Przyszłość, jaka
czeka przedsiębiorstwa komunikacji samocho-
dowej niewątpliwie w głównej mierze będzie uza-
leżniona od źródeł finansowania działalności
bieżącej i rozwojowej.

Autor: mgr inż. Przemysław Misiurski – Poli-
technika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządza-
nia, Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych
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