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Dylematv rozwoju transportu publicznego 
Anna Urbariska 

20 czerwca 2012 r. w Strykowie, podczas 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej 
lzby Gospodarczej Transportu Samochodowe
go i Spedycji, odbyla si~ dyskusja panelowa 
dotyczqca dylemat6w rozwoju transportu pu
blicznego w Polsce. Szczeg61owe zagadnienia 
do tej dyskusji przygotowal prof. dr hab. Tade
usz Dyr z Wydzialu Ekonomicznego Politech
niki Radomskiej. By! on jednoczesnie modera
torem tej dyskusji. Uczestniczyli w niej Boleslaw 
Milewski z Og61nopolskiego Zwiqzku Praco
dawc6w Transportu Drogowego, Piotr Grzegor
czyk - przewodniczqcy Og61nopolskiego Zwiqz
ku Pracodawc6w Transportu Samochodowego, 
prezes PKS POLONUS w Warszawie, Franci
szek Kowaluk - prezes Zarzqdu PKS w tosi
cach, Krzysztof Cz~stochowski - prezes Zarzq
du PKS w Gorzowie Wielkopolskim, Teresa Kr6-
likowska - prezes Zarzqdu PKS Wsch6d w Lu
binie oraz Stanislaw Wodynski - prezes PKS 
w Ostrowcu Swi~tokrzyskim. 

Pierwszym zagadnieniem w dyskusji pane
lowej byly czynniki determinujqce obecnq sy
tuacj~ drogowego publicznego transportu zbio
rowego. We wprowadzeniu do tego zagadnie
nia Tadeusz Dyr przedstawil najwai:niejsze tren
dy ekonomiczne i spoleczne w Unii Europej
skiej, majqce wplyw na rynek autobusowych 
przewoz6w pasai:erskich. Jego zdaniem dane 
statystyczne gromadzone przez EUROSTAT 
wskazujq, i:e istnieje wysoki poziom korelacji 
pomi~dzy wzrostem gospodarczym a wielko
sciq przewoz6w pasai:erskich . Wsp61czynnik 
korelacji pomi~dzy zmianq PKB w UE-27 i prze
wozami pasai:erskimi w latach 1995-2009 wy
nosi 0,99. Trendy zmian w wielkosci przewo
z6w i PKB w UE-27 przedstawiono na rysunku 1. 

Zalei:nosci pomi~dzy zmianq PKB oraz po
pytem na uslugi transportowe Sq podobne we 
wszystkich panstwach czlonkowskich UE, 
wtym w krajach Europy Srodkowej (tab. 1) . Re
latywnie wysoki wzrost gospodarczy w Polsce, 
pomimo niekorzystnych trend6w w innych pan
stwach czlonkowskich UE, ma odzwierciedle
nie w systematycznym zwi~kszaniu si~ przewo
z6w pasai:erskich. Przyrost ten jest notowany 
przede wszystkim w przewozach realizowanych 
samochodami osobowymi (rys. 2) . Jest on wy
nikiem dynamicznego przyrostu liczby samocho
d6w osobowych w Polsce oraz sklonnosci Pola
k6w do wykorzystywania tego srodka transpor
tu. Z danych statystycznych GUS wynika, i:e licz
ba zarejestrowanych samochod6w osobowych 
wzrosla z 5 261 tys. w 1990 r. do 17 239 tys . 

w 2010 r. W efekcie liczba samochod6w w prze
liczeniu na 1 000 mieszkanc6w zwi~kszyla si~ 
ze 138 w 1990 r. do 451 w 2010 r. 

Niekorzystnymi czynnikami determinujqcy
mi popyt na zamiejskie przewozy autobusowe 
Sq trendy demograficzne i spoleczno-kulturo
we. Z prognoz demograficznych przygotowa
nych dla potrzeb Komisji Europejskiejl wyni
ka, i:e liczba ludnosci Unii Europejskiej zacznie 
si~ zmniejszac od 2040 r. Szczeg61nie nieko
rzystne Sq prognozy dla Polski. Wynika z nich, 
i:e liczba mieszkanc6w w 2060 r. spadnie do 
ok. 31 ,1 min, tj. o 18%. W tym czasie liczba lud
nosci w wieku poprodukcyjnym wzrosnie 
o 119% przy sredniej dla Unii Europejskiej 79%. 
Wyst~powal b~dzi e taki:e systematyczny spa
dek ludnosci w wieku produkcyjnym. Z przy
wolywanych prognoz wynika, i:e liczba ludno
sci czynnej zawodowo zmniejszy si~ do 2060 r. 
w Polsce o 40% a w UE o 15%. Wobec korzy
stania z pozamiejskich przewoz6w autobuso
wych gl6wnie przez ludzi mlodych, w tym 
przede wszystkim uczni6w dojei:di:ajqcych do 
szk61, spodziewac s i~ moi:na systematyczne
go zmniejszania si~ popytu na uslugi w tej ga
l~zi transportu. W konsekwencji zmniejszal s i~ 

b~dzie poziom doplat do ulgowych przejazd6w 
oraz zam6wien publicznych organizowanych 
przez samorzqdy na dow6z dzieci do szk61. 
Tymczasem stanowiq one istotnq cz~sc obec
nej dzialalnosci przedsi~biorstw komunikacji sa
mochodowej. 
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W Polsce, podobnie jak w innych krajach 
Unii Europejskiej, dostrzega si~ wzrastajqcy 
poziom urbanizacji. W tym zakresie zauwai:al
ne sq dwie zasadnicze tendencje: 
0 koncentracja na poziomie regionalnym i mi~

dzyregionalnym prowadzqca do powstania 
,region6w mega miast", 

0 suburbanizacja, kt6ra zmienia monocen
tryczne obszary miejskie w kompleksowe 
policentryczne miejskie konurbacje, z kilko
ma osrodkami lokalnymi i regionalnymi po
siadajqcymi zloi:one struktury instytucjonal
ne obejmujqce wiele lokalnych osrodk6w 
miejskich. Proces ten jest spowalniany przez 
proces reurbanizacji centr6w miast stymu
lowany przez aktywnq polityk~ publicznq 
oraz rosnqcq liczb~ malych gospodarstw 
domowych 2. 

Wzrastajqca g~stosc zaludnienia ma istot
ny wplyw na funkcjonowanie sektora transpor
tu. Z jednej strony prowadzi do niekorzystnych 
zjawisk na terenach miast i ich obrzei:ach (kon
gestia, negatywny wplyw na srodowisko). z dru
giej zas - do zmniejszenia popytu w przewo
zach pozamiejskich. Stanowic to b~dzie niewqt
pliwie czynnik dalszego zmniejszania si~ po
pytu w tym segmencie rynku. 

Pozytywnym czynnikiem dla funkcjonowa
nia rynku pozamiejskich przewoz6w autobu
sowych jest polityka transportowa Unii Euro
pejskiej. Sformulowana w niej wizja rozwoju 
obejmuje bowiem: 
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Rys. 1. Za/ezno$6 pomi~dzy dynamikq zmian PKB a przewozami pasazerskimi w UE-27 
Zr6dlo: EU Energy and Transport in Figures 2010. European Commission. Directorate-Ge
neral for Energy and Transport [tu za:] Materia/y z dyskusji panelowej. 



·:· zapewnienie wzrostu sektora transportu 
i wspieranie mobilnosci przy jednoczesnym 
osiqgni~ciu celu obnizenia emisji o 60%, 

·:· efektywnq sie6 multimodalnego podr6zowa
nia i transportu mi~dzy miastami, 

·:· r6wne szanse na calym swiecie dla podr6-
zowania na dalekie odleglosci i mi~dzykon
tynentalnego transportu towar6w, 

·:· ekologiczny transport miejski i dojazdy 
do pracy3. 
Z obliczen prof. Wojciecha Suchorzew

skiego prezentowanych podczas konferencji 
Og61nopolskiego Zwiqzku Pracodawc6w 
Transportu Samochodowego4 wynika, ze na
wet jesli autobusy nie spelniajq rygorystycz
nych norm emisji spalin, to i tak ich oddzialy
wanie na srodowisko, w przeliczeniu na 1 oso
b~ . jest wielokrotnie nizsze niz przy podr6zach 
samochodami osobowymi. Zajmujq one 
znacznie mniej miejsca, przyczyniajqc si~ do 
zmniejszenia kongestii. Wykorzystanie zalet 
transportu publicznego, w tym autobusowe
go, wymagalo b~dzie wprowadzania w mia
stach priorytet6w dla komunikacji publicznej, 
w tym dla autobus6w obslugujqcych przewo
zy pozamiejskie. 

Mimo zmniejszajqcego si~ popytu na uslu
gi pozamiejskiego transportu autobusowego, 
zauwazalny jest wzrost liczby podmiot6w wy
konujqcych te przewozy, a w konsekwencji 
zwi~kszajqcy si~ poziom konkurencji. Z da
nych gromadzonych przez PIGTSiS wynika, 
ze zezwolenia na wykonywanie regularnych 
przewoz6w autobusowych w Polsce posiada 
ok. 9 tys. przedsi~biorstw. Przykladem moze 
bye niewielkie wojew6dztwo swi~tokrzyskie , 

na terenie kt6rego wydano (wedlug danych 
z sierpnia 2011 r.) 380 przewoznikom 1380 ze
zwolen. Prowadzi to do znacznej nadpodazy 
uslug i niskiej rentownosci , a w wielu przypad
kach deficytowosci przewoz6w. 

Przedstawione uwarunkowania funkcjono
wania rynku autobusowych przewoz6w pasa
zerskich stanowily podstaw~ do sformulowa
nia czterech nast~pujqcych pytan szczeg6/o
wych dotyczqcych czynnik6w determinujq
cych obecnq sytuacj~ autobusowego trans
portu publicznego: 
1ft czy problemy publicznych przewoz6w pa

sazerskich lokujq si~ w sferze realnej czy re
gulacyjnej rynku? 

1ft czy wystarczajqcy jest zakres regulacji ryn
ku publicznych przewoz6w pasazerskich? 

1ft czy przedsi~biorstwa transportowe zrze
szone w PIGTSiS majq wystarczajqce ak
tywa (materialne i niematerialne) do sku
tecznego konkurowania na rynku przewo
z6w pasazerskich? 

1ft czy warunki konkurencji Sq jednakowe dla 
wszystkich podmiot6w rynku przewoz6w 
pasazerskich? 

Tab. 1. 
Zaletnosc pomit'ldzy dynamik<t zmian PKB a przewozami pasaterskimi w UE oraz w krajach 
Europy Srodkowej 

~--------------------~O~k-res------------------------, 

1995-2008 2001-2008 2007-2008 2007-2009 
PKB 

EU-27 2,32 2,00 0,5 I -1,90 ___, 
Polska 4,66 4 61 - 5,1 I 3,35 
Estonia 6.74 6,21 - -, -3.7 -9,00 
totwa 6 52 7 33 -3 3 -10 50 
Litwa 7,00 7,54 . 2,9 - -5,95 -Slowacja 5,12 6,56 5,9 0,50 
Czechy 3,51 4.74 3,1 I -0,80 

Przewozy pasazerskie lpkm] 
EU-27 1,51 1,14 0,59 [ 0,28 
Polska 4,82 6,03 11,68 r - 6 86 -Estonia 4,28 4,86 2,09 I 1,18 
totwa 4,98 4.45 4,29 I -0.79 

--, 

Litwa 5,33 5,18 -3,10 I -4.70 
~ 

Slowacja -0,12 0,02 -1,88 -3 92 
---' 

...... 
Czechv 1 27 117 2 00 L 0.70 

Zrodlo: EU Energy and Transport 1n F1gures 2010. European CommiSSIOn. D~rectorate-General for Energy and Transport 
(tu za:] Materialy z dyskusji panelowej. 
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Rys. 2. Przewozy pasazerskie w Polsce 
Zr6dlo: EU Energy and Transport in Figures 2010. European Commission. Directorate-Ge
neral for Energy and Transport [tu za:] Materia/y z dyskusji panelowej. 
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Rys. 3. Zmiany stopnia urbanizacji w Unii Europejskiej 
Zr6dlo: TRANSvisions : Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon. Final 
Report, March 2009 [tu za} Materia/y z dyskusji panelowej. 



Pr6b~ odpowiedzi na te pytania podjql 
jako pierwszy Boguslaw Milewski. Podkreslil 
on, ie mimo zawodowej koncentracji na prze
wozie ladunk6w, obserwuje rynek przewoz6w 
autobusowych w regionie, w kt6rym mieszka. 
Obserwacja ta pozwala na sformulowanie tez 
o niekorzystnym dzialaniu wladz publicznych 
na tym rynku oraz o stosowaniu praktyk nie
uczciwej konkurencji przez male, prywatne 
przedsi~biorstwa . Podal przyklady braku sku
tecznosci dzialan wladz publicznych w egze
kwowaniu istniejqcego w Polsce prawa. Wska
zal na koniecznose szerszego oddzialywania 
przewoznik6w i zarzqdu PIGTSiS na wladze 
publiczne w celu wdroienia takich regulacji , 
kt6re zapewniq wysokq jakose transportu pu
blicznego oraz przestrzeganie praw pasaie
r6w przez wszystkie podmioty. 

Do wypowiedzi Boguslawa Milewskiego 
nawiqzal Franciszek Kowaluk. W jego ocenie 
warunki konkurencji w Polsce nie Sq jednako
we dla wszystkich podmiot6w. Szczeg61owe 
uzasadnienie tego stanowiska zaprezentowal 
podczas posiedzenia Komisji lnfrastruktury 
Sejmu RP Ta nier6wnose warunk6w konku
rencji nie dotyczy tylko rywalizacji z malymi, 
prywatnymi przewoznikami stosujqcymi prak
tyki nieuczciwej konkurencji . Dotyczy ona tak
ie rywalizacji z przedsi~biorstwami komuni
kacji miejskiej. lch dzialalnose, wykraczajqca 
cz~sto poza obszar miasta. finansowana jest 
z budietu samorzqd6w lokalnych. Otrzymujq 
one takie wsparcie z funduszy Unii Europej
skiej na inwestycje infrastrukturalne, w tym 
zakup taboru autobusowego. 

Tadeusz Dyr, jako moderator dyskusji , po
prosil, aby nast~pne osoby biorqce udzia/ 
w dyskusji pomin~y diagnoz~ obecnej sytuacji 
i skoncentrowaly si~ na postawionych pyta
niach szczeg61owych. W szczeg61nosci popro
sil o ocen~. czy przedsi~biorstwa PKS majq wy
starczajqce kompetencje do prowadzenia dzia
/alnosci w aktualnych warunkach rynkowych. 
Czy przewozy wykonywane przez przedsi~bior
stwa komunikacji samochodowej to sluiba pu
bliczna czy biznes? Czy w zwiqzku z tym po
trzebne sq dalsze regulacje rynku? 

Krzysztof Cz~stochowski zaproponowal 
rozgraniczenie postrzegania przewoz6w pa
saierskich z punktu widzenia przewoznik6w 
i wladz publicznych. Dla przewoznik6w jest to 
niewqtpliwie biznes. Oczekujq oni odpowied
niego poziomu zwrotu z zainwestowanego ka
pitalu. Z punktu widzenia interesu panstwa, 
kt6re jest odpowiedzialne za infrastruktur~ 
i dostarczanie us/ug uiytecznosci publicznej. 
przewozy pasaierskie powinny bye postrze
gane jako cz~se infrastruktury spolecznej . 
Oznacza to, ie wladze panstwowe czy samo
rzqdowe powinny zaangaiowae si~ w finan
sowanie tych uslug. 

Zdaniem Krzysztofa Cz~stochowskiego ry
nek przewoz6w pasaierskich w Polsce jest 
przeregulowany. Wiele podmiot6w liczylo, ie 
poprzez regulacj~ dost~pu do rynku (np. ze
zwolenia) , okreslenie zasad dost~pu do dwor
c6w, utworzenie lnspekcji Transportu Drogowe
go nastqpi .. uporzqdkowanie" rynku. Oczekiwa
no, ie wyeliminowani zostanq przewoznicy sto
sujqcy praktyki nieuczciwej konkurencji . Oka
zalo si~ jednak, ie regulacje te nie poprawily 
sytuacji , a wielu przypadkach ograniczyly 
przedsi~biorstwom PKS moiliwose skuteczne
go konkurowania. Jednoczesnie wysoki poziom 
regulacji doprowadzil do dezintegracji transpor
tu . System transportowy nie jest dostosowany 
do potrzeb pasaier6w. Kolejne regulacje nie za
pewniajq finansowania przewoz6w. Tymczasem 
jest to najwainiejszy problem pozamiejskich 
przewoz6w pasaierskich. 

Teresa Kr61ikowska odniosla si~ do potrze
by wprowadzenia nowych regulacji. Przypo
mniala, ie rozporzqdzenie 1370/20075 zawie
ra regulacje dotyczqce moiliwosci stosowania 
prawa wy/qcznego. Jego brak w Polsce nie jest 
dobrym rozwiqzaniem, dlatego powinno zostae 
wprowadzone. Brakuje takie regulacji dotyczq
cych praw pasaiera. Dlatego przedsi~biorstwa 
PKS majq istotnq misj~ rynkowq. Sq one pod
miotami dbajqcymi o te prawa i jego interesy 
rynkowe. Potwierdza to przyk/ad PKS w Bialej 
Podlaskiej. Po ogloszeniu upadlosci tego przed
si~biorstwa luk~ rynkowq zape/nili inni przewoz
nicy. Po kilku miesiqcach ceny bilet6w wzrosly 
jednak o 300%. Dop6ki by/ PKS, cena odgry
wala istotnq rol~ w rywalizacji mi~dzy przewoz
nikami. Dlatego istotne jest zapewnienie warun
k6w funkcjonowania takim podmiotom, jak 
PKS. Niezwykle istotna jest w tym postawa sa
morzqd6w lokalnych. 

Zdaniem Teresy Kr61ikowskiej niezwykle 
istotna jest kontrola przestrzegania obowiqzu
jqcego prawa. Przedsi~biorstwa PKS Sq kon
trolowane przez wszystkie moiliwe organy. 
W takim samym stopniu nie Sq kontrolowane 
male, prywatne firmy konkurujqce z PKS. 

Wainym obszarem regulacji , w opinii Te
resy Kr61ikowskiej, powinny bye zagadnienia 
zwiqzane z finansowaniem inwestycji taboro
wych. Przedsi~biorstwa komunikacji miejskiej 
majq moiliwose pozyskiwania funduszy unij
nych. Z srodk6w tych nie mogq korzystae 
przedsi~biorstwa wykonujqce przewozy poza
miejskie, mimo, ie majq one charakter uslug 
publicznych. · 

Piotr Grzegorczyk stwierdzil, ie rynek prze
woz6w autobusowych charakteryzuje si~ wy
sokim poziomem konkurencji. W tej sytuacji nie
zwykle istotne jest budowanie wysokiej pozycji 
konkurencyjnej przedsi~biorstw transporto
wych. W jej kreowaniu wykorzystae naleiy 
aktywa materialne i niematerialne, a takie 

moiliwosci wynikajqce ze wsp6/pracy podmio
t6w w ramach PIGTSiS czy OZPTS. Skutecz
nose dzialania tych organizacji wymaga precy
zyjnego sformulowania misji i cel6w. 

Szczeg61ne znaczenie na rynku przewo
z6w autobusowych majq podmioty prywatne, 
szczeg61nie powstale w wyniku prywatyzacj i 
przedsi~biorstw PKS. lch zdolnosci do kon
kurowania Sq znacznie wyisze nii podmiot6w 
z kapitalem publicznym. Konieczne jest wi~c 
korzystanie z ich doswiadczen w kreowaniu 
przewagi konkurencyjnej. 

Nawiqzujqc do wypowiedzi ekspert6w 
uczestniczqcych w dyskusji, Tadeusz Dyr po
prosil o dyskusj~ na zagadnieniem dotyczq
cym funkcjonowania transportu publicznego 
poza obszarami miast i aglomeracji. Stwier
dzil on, ie wypowiedzi ekspert6w wskazujq na 
brak zadowalajqcych efekt6w dotychczaso
wych regulacji rynku. W wielu przypadkach 
doprowadzily one do sytuacji niepoiqdanych. 
Niska jest skutecznose egzekwowania istnie
jqcego prawa. Warto zatem rozwaiye deregu
lacj ~ transportu pasaierskiego. 

W europejskiej polityce transportowej za
klada si~ potrzeb~ integracji zar6wno mi~dzy
gal~ziowej (np. transportu kolejowego i auto
busowego). jak i wewnqtrzgal~ziowej (np. 
wsp61ne oferty przewoznik6w autobusowych). 
Lepsza integracja, jak podkreslono w przywo
/ywanej Bialej ksi~dze z 2011 r .. umoiliwi wi~k
szy wyb6r rodzaju transportu. Lotniska, porty, 
dworce kolejowe, metra i autobusowe powin
ny stae si~ platformami polqczen multimodal
nych dla pasaier6w. Wsparciem podr6iy wie
loma srodkami transportu powinny bye syste
my informacji internetowej oraz elektronicznej 
rezerwacji i platnosci. Szerszemu stosowaniu 
srodk6w transportu zbiorowego powinny towa
rzyszye przepisy w zakresie praw pasaier6w. 
Jednoczesnie dotychczasowe doswiadczenia 
wskazujq, ie pozytywny wplyw integracji r6i
nych system6w transportowych ma niewielkie 
odzwierciedlenie w stosowanych rozwiqzaniach 
praktycznych. Wykorzystanie zalet proces6w in
tegracyjnych na rynku przewoz6w pasaierskich 
prowadzie powinno do wzrostu popytu na uslu
gi transportowe oraz racjonalizacji wydatkowa
nia srodk6w publicznych na realizacj~ uslug 
o charakterze uiytecznosci publicznej. W Unii 
Europejskiej nie ma jednak wyraznej korelacji 
pomi~dzy integracjq transportu a popytem na 
uslugi transportowe. Przykladem mogq bye pro
cesy integracyjne w miastach i regionach nie
mieckich. Tworzenie zwiqzk6w komunikacyjno
taryfowych rozpocz~to tam jui w latach 70. XX 
wieku. Proces ten zakonczyl si~ w polowie lat 
90. , kiedy zgodnie z obowiqzujqcym w tym kraju 
prawem wszystkie jednostki teryforialne znala
zly si~ w obr~bie jednego z takich zwiqzk6w. 
Mimo wysokiego stopnia integracji nie nastqpilo 



oczekiwane przejE?cie przez transport zbiorowy 
przewoz6w z transportu indywidualnego. Nie 
zaobserwowano tam takze zmniejszenia zatlo
czenia na drogach. lntegracja transportu, mimo 
podkreslanych zalet dla pasazera, moze pro
wadzie do pogorszenia oferty przewozowej. 
Ograniczenie liczby kurs6w autobusowych -
jako skutek integracji oferty transportu kolejo
wego i autobusowego - mogloby przyczynie 
siE? do racjonalizacji wykorzystania proekolo
gicznego transportu kolejowego. Dzialanie ta
kie, bye moze uzasadnione korzysciami ze
wnE?trznymi , bE?dzie jednak prowadzilo do 
zmniejszenia mozliwosci wyboru sposobu za
spokajania potrzeb przewozowych przez uzyt
kownik6w transportu , a w konsekwencji do 
spadku wartosci uslug dla pasazera. 

W literaturze przedmiotu podkresla SiE?, ze 
integracjq transportu w regionie zainteresowa
ne Sq przedsiE?biorstwa transportowe. Postrze
gajq one integracjE? jako czynnik zwiE?kszajqcy 
efektywnose ich funkcjonowania. Teza taka nie 
znajduje pe/nego potwierdzenia w badaniach 
zrealizowanych w przedsiE?biorstwach PKS wo
jew6dztwa mazowieckiego. Ponad 80% mene
dzer6w stwierdzilo, co prawda, ie powolanie 
podmiotu zarzqdzajqcego transportem regio
nalnym w wojew6dztwie mazowieckim bE?dzie 
korzystne. Znamienne jest jednak, ze zaledwie 
12% menedzer6w uznalo, ze powolanie zarzq
du transportu bE?dzie zdecydowanie korzystne 
i tyle samo respondent6w stwierdzilo, ze bE?
dzie to dzialanie niekorzystne. Oceny takie zo
staly sformulowane mimo duzego wysilku eks
pert6w francuskich, przekonujqcych podczas 
warsztat6w, ze powolanie organizatora trans
portu jest korzystnym rozwiqzaniem dla funk
cjonowania transportu w regionie. Niekt6rzy 
menedzerowie podczas wywiad6w osobistych 
podkreslali , ze funkcjonowanie organizatora 
transportu moze prowadzie do ograniczenia 
autonomii przewoznik6w, a system kontrakto
wania uslug moze spowodowae pogorszenie 
szans rozwojowych tych przedsiE?biorstw, kt6-
re majq dobrq pozycjE? konkurencyjnq. Sprzy
jal on bE?dzie jednoczesnie przedsiE?biorstwom 
slabym, kt6rym trudno jest funkcjonowae w wa
runkach rynkowych. Zakres zadan organizato
ra transportu regionalnego, zdaniem menedze
r6w badanych przedsiE?biorstw, nie jesttak oczy
wisty, jak w przypadku zarzqd6w transportu 
miejskiego. NajwiE?cej wskazan dotyczy prowa
dzenia badan marketingowych i kontroli jako
sci. Ponad 40% respondent6w nie uwaza za 
celowe ustalania rozk/ad6w jazdy przez taki 
podmiot ani zawierania um6w przewozowych. 
Jeszcze wiE?cej - ponad 60% - menedzer6w 
uwaza, ie zarzqd transportu regionalnego nie 
powinien ustalae cen bilet6w ani ustalae 
uprawnien do ulgowych przejazd6w. Wywia
dy osobiste, prowadzone z tymi menedzerami 

potwierdzajq, ze zagadnienia te powinny bye 
domenq przewoznik6w. Oferta przewozowa jest 
bowiem istotnym elementem budowania prze
wagi konkurencyjnej przedsiE?biorstwa transpor
towego na rynku. 

UwzgiE?dniajqc przedstawione zagadnie
nia, prowadzqcy dyskusjE? poprosil ekspert6w 
o odniesienie siE? do nastE?pujqcych pytan 
szczeg61owych: 
0 transport regulowany czy zderegulowany? 
0 czy potrzebna jest integracja przewoz6w 

pasazerskich? 
0 kto powinien organizowae przewozy poza

miejskie? 
0 jakie dzialania w zakresie organizacji i za

rzqdzania przewozami publicznymi nalezy 
podjqe, aby poprawie funkcjonowanie 
transportu zbiorowego poza obszarami 
miast i aglomeracji? 
Piotr Grzegorczyk, odpowiadajqc na posta

wione pytania stwierdzil, ze potrzebna jest 
wsp6/praca pomiE?dzy przewoznikami. Pozwoli 
ona na wzrost potencjalu konkurencyjnego tych 
podmiot6w. Umozliwi takze wyzszq skutecz
nose w kreowaniu dobrych relacji z samorzq
dami tery1orialnymi. Jest to szczeg61nie istotne 
wobec wzrastajqcej roli samorzqd6w w organi
zacji i zarzadzaniu transportem pasazerskim. 
lntegracja powinna bye jednak postrzegana nie 
tylko, jako mozliwose kreowania wsp61nej ofer
ty. Wsp6/praca przewoznik6w, niezaleznie od 
formy jakq przyjmie (np. konsorcja, klastry, po
rozumienia) , umozliwi zmniejszenie koszt6w 
i poprawE? efektywnosci. Przykladem mogq bye 
wsp61ne zakupy autobus6w czy zawieranie 
ubezpieczen. Wykorzystujqc efekt skali , uzy
skae mozna korzystniejsze warunki (np. nizsze 
ceny czy nizsze skladki ubezpieczeniowe) . 

Stanislaw Wodynski zwr6cil uwagE? na 
przeciwstawianie przedsiE?biorstw prywatnych 
podmiotom z kapitalem publicznym. Uznal, ze 
takie rozr6znienie jest nieprawidlowe. Naleza
loby raczej m6wie o przedsiE?biorstwach do
brze i zle zarzqdzanych, niezaleznie od ich for
my organizacyjno-prawnej. Dla poprawy jako
sci zarzqdzania niezwykle istotna jest integra
cja dzialalnosci. Wsp6/pracujqce podmioty nie 
mogq jednak koncertowae siE? tylko oczekiwa
niu korzysci z integracji. Powinny one dqzye 
przede wszystkim do takiego funkcjonowania, 
aby dziE?ki wlasnemu zaangazowaniu popra
wie sytuacjE? wszystkich uczestnik6w takiej 
wsp61pracy. Pozwoli to im maksymalizowae 
wlasne korzysci , np. zwiE?kszenia skuteczno
sci w pozyskiwaniu srodk6w finansowych na 
zakupy taboru autobusowego. 

Wsp61praca przewoznik6w obejmowae 
powinna, zdaniem Stanislawa Wodynskiego, 
dzialania na rzecz poprawy bezpieczenstwa 
w transporcie drogowym. Przypomnial on, 
ie PKS w Ostrowcu jest sygnatariuszem 

Europejskiej Karty Bezpieczenstwa Ruchu Dro
gowegos. Podejmuje wiE?C dzialania promu
jqce bezpieczenstwo i przeciwdzialajqce wy
StE?pUjqcym zagrozeniom. W konsekwencji 
umozliwia kreowanie wizerunku przedSiE?bior
stwa dbajqcego o bezpieczenstwo podr6z
nych i eliminujqcego mozliwe zagrozenia. Jest 
wiE?C podmiotem realizujqcym strategiE? bizne
su spolecznej odpowiedzialnosci. Obejmuje 
ona m.in. dzialania zwiqzane z przeciwdziala
niem wykluczeniu mieszkanc6w niekt6rych 
obszar6w, szczeg61nie z malych miejscowo
sci , polozonych peryferyjnie. Dzialalnose taka 
w kr6tkim okresie moze bye postrzegana jako 
zagrozenie. Koszty przewoz6w do takich miej
scowosci SC\ zazwyczaj wyzsze niz przycho
dy. W dlugim okresie, dziE?ki dobrym relacjom 
z lokalnymi spolecznosciami i wladzami sa
morzqdowymi , pozwala to na zbudowanie 
trwalej przewagi konkurencyjnej. Wtym aspek
cie nalezy - zdaniem Stanislawa Wodynskie
go - zwr6cie uwagE? na jeszcze jeden aspekt 
bezpieczenstwa i spolecznej odpowiedzialno
sci biznesu. Organizowane szkolenia, warsz
taty i inne formy promowania bezpieczenstwa, 
a przy okazji r6wniez przedsi~biorstwa , po
zwalajq na ograniczenie koszt6w. Sq one moz
liwe dziE?ki zmniejszeniu liczby wypadk6w. 
W konsekwencji mniejsze Sq wydatki na na
prawy powypadkowe i skladki ubezpieczenio
we. Umozliwiajq takze zmniejszenie koszt6w 
kreowania lojalnosci. 

Tadeusz Dyr, komentujqc dotychczasowe 
wypowiedzi , zwr6cil uwagE?, ze problem inte
gracji postrzegany jest przez pryzmat wsp61-
pracy pomiE?dzy przewoznikami zmierzajqcej 
do ograniczenia koszt6w. Potwierdza to wcze
sniejsze wyniki badan w tym zakresie. Przed
siE?biorstwa dzialajqce na rynku przewoz6w 
pozamiejskich nie wykazujq zdecydowanego 
dqzenia do tworzenia wsp61nych ofert i zapew
nienia mozliwosci, o kt6rej mowa w Bialej ksiE?
dze na temat europejskiej polityki transporto
wej. podr6zowania multimodalnego. W tym za
kresie sytuacja jest inna, niz w komunikacji 
miejskiej. Tam samorzqdy lokalne podejmujq 
dzia/ania zmierzajqce do doskonalenia komu
nikacji . Wynika to ze znaczenia sprawnego 
transportu na terenie miast i aglomeracji. Jego 
percepcja jest waznym czynnikiem oceny 
wladz samorzqdowych, mogqcym miee decy
dujqce znaczenie w wyborach organ6w jed
nostek samorzqdu terytorialnego. Zupelnie 
inna jest sytuacja w gminach wiejskich czy 
w malych miastach. Tam nie wystE?pujq zazwy
czaj problemy zwiqzane z kongestiq, brakiem 
miejsc parkingowych czy zanieczyszczeniem 
srodowiska przez pojazdy drogowe. w takiej 
sytuacji transport nie stanowi priorytet6w 
wladz samorzqdowych. CzE?sto nie widzq one 
potrzeby finansowania przewoz6w ze srodk6w 



publicznych. Uznajq, w wi~kszosci przypad
k6w slusznie, ze istniejqce podmioty zorgani
zujq przewozy we wlasnym zakresie i na wla
sne ryzyko. W tej sytuacji jedyne dzialania, 
jakie podejmujq samorzqdy dotyczq organi
zacji i finansowania dowozu dzieci do szk61. 
Ewentualne problemy z dost~pnosciq trans
portowq dotyczq tak niewielkiej liczby miesz
kanc6w, ze nie ma ana znaczqcego wplywu 
na wyniki oceny wladz. Tadeusz Dyr, stwier
dzajqc, ze teza ta maze bye kontrowersyjna 
poprosil o wypowiedzi dotyczqce kolejnego 
z zagadnien, tj . roli samorzqd6w i wladz pan
stwowych w zakresie organizacji, zarzqdzania 
i finansowania publicznego transportu poza
miejskiego. 

Krzysztof Cz~stochowski zgodzil si~ z tezq, 
ie jakose systemu transportowego jest waznym 
czynnikiem oceny wladz miejskich. Dlatego 
szczeg61nie w duzych miastach i aglomeracjach 
podejmujq one takie dzialania, kt6re zapewniq 
wysoki poziom satysfakcji z komunikacji miej
skiej. Dzialania te poparte Sq odpowiednimi 
srodkami finansowymi zar6wno na eksploata
cj~ . jak i na inwestycje. 

Zdaniem Krzysztofa Cz~stochowskiego or
ganizatorem publicznego transportu pozamiej
skiego powinien bye samorzqd powiatowy lub 
wojew6dzki. Gmina jest bowiem zbyt malq jed
nostkq, aby przejqe na siebie takq odpowie
dzialnose. lstotne jest, aby organizator zagwa
rantowal odpowiedni poziom srodk6w na finan
sowanie zamawianych uslug. lch brak spowo
duje, ze w niekt6rych obszarach nie b~dq reali
zowane uslugi uzytecznosci publicznej. Nie 
mozna bowiem - plaCqC podatki, przestrzega
jqC przepis6w dotyczqcych czasu pracy kierow
c6w, dzialajqc zgodnie z obowiqzujqcym pra
wem - w dlugim okresie realizowae takich prze
woz6w. Obowiqzujqca ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym7 naklada obowiqzek na 
samorzqdy organizowania i finansowania prze
woz6w uiytecznosci publicznej. Samorzqdy 
powinny zatem przygotowae plany transporto
we i zaangazowae si~ w real izacj~ zadan wyni
kajqcych z tej ustawy. 

Tadeusz Dyr przypomnial, ze ustawa o pu
blicznym transporcie zbiorowym obowiqzuje juz 
ponad rok. Nie wprowadza ana innych przepi
s6w, niz w obowiqzujqcym od 2009 r. rozporzq
dzeniu (WE) 1370/2007, kt6re jest aktem praw
nym stosowanym bezposrednio w panstwach 
czlonkowskich Unii Europejskiej. Ustawa ta tyl
ko doprecyzowuje niekt6re kwestie. Minql jui 
wi~c wystarczajqcy czas, aby stosowae zawar
te w niej rozwiqzania. Moina wi~c oceniae skutki 
tej ustawy dla rynku pozamiejskich przewoz6w 
autobusowych. 

W ocenie Franciszka Kowaluka ustawa 
o publicznym transporcie zbiorowym prak
tycznie nie jest stosowana w pozamiejskich 
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przewozach autobusowych. Samorzqdy nie Sq 
zainteresowane zwi~kszeniem swojego zaan
gazowania w organizacj~ i finansowanie prze
woz6w pozamiejskich. Dotyczy to r6wniez prze
woz6w, kt6re moglyby bye wykonywane przez 
przedsi(i)biorstwa komunikacji samochodowej, 
w kt6rych wlascicielami udzial6w czy akcji Sq 
samorzqdy lokalne. Wydaje siEiJ wi(i)c, ze usta
wa ta nie spowoduje istotnej zmiany w podej
sciu do transportu publicznego zar6wno przez 
wladze samorzqdowe, jak i panstwowe. 

Teresa Kr61ikowska uwaza, ze organizato
rem i finansujqcym przewozy powinien bye sa
morzqd. Brak srodk6w finansowych i swiado
mosci potrzeby istnienia sprawnego systemu 
transportowego powoduje jednak, ze wladze 
samorzqdowe nie angazujq si(i) w realizacjEiJ tych 
zadan. Znamienne jest, ze w przypadku braku 
oferty mieszkancy piszq petycje do przedsi(i)
biorstw PKS. Na terenie dzialania PKS Wsch6d 
takie przypadki Sq coraz cz(i)stsze. Ustawq o pu
blicznym transporcie zbiorowym wprowadzone 
zostaly rozwiqzania, k16re byly od wielu lat ocze
kiwane przez srodowiska transportowe. Nie zo
staly jednak zapewnione srodki finansowe na 
ich stosowanie. 

Tadeusz Dyr zaproponowal, aby w kolej
nych wypowiedziach odniese siEiJ do prawa wy
lqcznego, kt6re zostalo uj(i)te w rozporzqdze
niu (WE) 1370/2007. Zakaz jego stosowania 
zawarto jednak w ustawie o publicznym trans
porcie zbiorowym. Zakaz ten jest cz(i)sto postrze
gany jako najwi(i)ksza niedoskonalose tej usta
wy, kt6ra spowoduje, ze nie spelni ana pokla
danych w niej nadziei. Nast(i)pnie poprosil eks
pert6w o odniesienie si(i) do kilku pytan szcze
g6lowych - zakladajqc, ze w wyniku noweliza
cji ustawy stworzona zostanie mozliwose sto
sowania prawa wylqcznego: 
0 czy prawo wylqczne jest ,panaceum 

na wszystkie problemy transportu pu
blicznego? 

0 jaki problem rozwiqie prawo wylqczne? 
0 kto powinien przyznawae prawo wylqczne? 
0 w jaki spos6b egzekwowae przyznane pra-

wo wylqczne? 
0 czy obecne regulacje umozliwiajq ograni

czenie dost(i)pu do rynku? 
Zdaniem Teresy Kr61ikowskiej prawo wy

lqczne jest potrzebne. Jesli jednostki samorzq
du terytorialnego opracujq pi any transportowe, 
to do ich skutecznej realizacji i zapewnienia 
atrakcyjnej komunikacji dla mieszkanc6w istot
na b(i)dzie mozliwose ustalenia prawa wylqcz
nego. Kazdy organizator powinien miee mozli
wose ustalenia takiego prawa. 

Krzysztof Cz(i)stochowski wskazal na za
grozenia zwiqzane ze stosowaniem prawa wy
lqcznego. Pedal przyklad przedsi (i)biorstwa, 
kt6rym zarzqdza, tj . PKS w Gorzowie Wlkp. 
Zakladajqc, ze gminy, na terenie kt6rych 

ortowe 

swiadczy uslugi PKS w Gorzowie Wlkp., przy
stqpiq do zwiqzku mi(i)dzygminnego, mogq 
powolae wlasnego operatora i powierzye mu 
- na zasadzie przyznania prawa wylqcznego 
- obslug(i) calego rozkladu jazdy. Uniemozliwi 
to wykonywanie innym podmiotom przewo
z6w, w tym w trybie zgloszenia. W takim przy
padku dojdzie do likwidacji wielu podmiot6w. 
Zwr6cil jednoczesnie uwag(i), ie organizator 
przewoz6w b(i)dzie dysponentem srodk6w na 
doplaty do ulgowych przejazd6w. Przyznajqc 
prawo wylqczne maze skierowae ten strumien 
pieni(i)dzy do wlasnego podmiotu. 

Tadeusz Dyr, konczqc dyskusjEiJ, podzi(i)ko
wal wszystkim ekspertom za wystqpienia. 
Stwierdzil, ze w dyskusji podniesiono wiele in
teresujqcych zagadnien , kt6re moglyby bye 
szczeg61owo analizowane. Zaproponowal, aby 
dalsza CZ(i)Se tej dyskusji odbyla si(i) na kolej
nych dw6ch konferencjach, tj. : 
• organizowanej przez PIGTSiS w dniach 

18-19 wrzesnia br. w Kazimierzu Dolnym nt. 
,Drogowy transport publiczny w swietle no
wych rozwiqzan prawnych", 

• organizowanej przez radomski oddzial 
SITK RP w dniach 17-19 pazdziernika br. 
w Zakopanem nt. ,Zintegrowany transport 
publiczny w obsludze miast i region6w" 
PublicTrans 2012. 
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