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Wprowadzenie 
Wznowiona zostafa dyskusja w sro

dowisku menedi:er6w i zatrudnionych 
os6b w przedsi~biorstwach regionalnych 
przewoz6w pasai:erskich a wywodzq
cych si~ z PKS o przyszfosci zaspokoje
nia popytu na pasai:erskie przewozy re
gionalne (podmiejskie i mi~dzymiasto

we) . Przyszfos6 tych przedsi~biorstw 
postrzegana jest przez menedi:er6w bar
dzo pesymistycznie. Uwai:ajq oni , i:e 
w najblii:szym czasie grozi im upadfos6, 
co spowoduje obnii:enie podai:y usfug 
i zachwianie r6wnowagi na rynku auto
busowego transportu pasai:erskiego. 

Znajqc ze strony praktycznej Zjed
noczenie KPKS z lat 70 . i 80 ., autor 
przedstawH systemowq analiz~ zmian , 
jakie sektor ten przeszedf od 1990 roku . 
Systemowe podejscie ma charakter ja
kosciowy, poniewai: nie opiera si~ na 
wielkosciach i ilosciach, lecz na rela
cjach jakie wynikajq z przesfanek teore
tycznych . Wybrane zostafy tylko cztery 
kategorie , kt6re wchodzq w silne rela
cje. Dwie nalei:q do kategorii material
nych (popyt i podai:) a dwie do niema
terialnych (przyw6dztwo i wiedza oraz 
strateg ia) . 

Z poczqtkiem lat 90. Zjednoczenie 
KPKS skfadafo si~ ze 176 oddziaf6w 
przewoz6w pasai:erskich posiadajqcych 
na stanie inwentarzowym okofo 25 tys. 
autobus6w i 1 ,5 tys. samochod6w ci~
i:arowych (niekt6re z tych przedsi~bior
stwa byfy osobowo-towarowe, kilka czy
sto towarowych - te towarowe w prze
dziale 3-4 lat przestafy istnie6). W struk
turze organizacyjnej Zjednoczenia KPKS 
byfy oddziafy realizujqce dziafalnos6 po
mocniczq, tj . Centralna Skfadnica Cz~

sci Zamiennych , kilka oddziaf6w zaopa
trzeniowo-naprawczych oraz Osrodek 
Obliczeniowy. 

tqcznie w cafej strukturze Zjednocze
nia KPKS liczba zatrudnionych wynosifa 
ponad 50 tys. W tamtych czasach byf to 
znaczqcy pod wzgl~dem ekonomicznym 
sektor obsfugujqcy przewozy pasai:er
skie na terenie kraju i zagranicy. W prze
wozach pasai:erskich przedsi~biorstwa 

KPKS obsfugiwafy okofo 95% rynku kra
jowego, a pozostafq cz~s6 przewoznicy 
prywatni i sp6fdzielnie transportowe. 

Z momentem likwidacji Zjednoczenia 
KPKS i Wojew6dzkich Przedsi~biorstw 
KPKS, (struktura byfa trzyszczeblowa) 
wszystkie oddziafy przewozowe i pomoc
nicze stafy si~ samodzielnymi przeds i~

biorstwami panstwowymi , dziafajqcymi 
wedfug regufy 3S (samodzielne, samofi
nansujqce i samorzqdne) . lch organem 
zafoi:ycielskim byfo Ministerstwo Trans
portu i Gospodarki Morskiej, a w nast~p

nych latach - wojewodowie. Dla zacho
wania wi~zi informacyjnych pomi~dzy sa
modzielnymi przedsi~biorstwam i dyrek
torzy tych przedsi~biorstw zafoi:yli samo
rzqd gospodarczy pod nazwq Og6/no
polski Zwiqzek Pracodawc6w Transpor
tu Samochodowego, a w nieco p6Zniej
szym terminie drugq organizacj~ samo
rzqdowq Polska lzba Gospodarcza Trans
portu Samochodowego i Spedycji . 
Te dwie samorzqdowe organizacje byfy 
i Sq nadal reprezentantami interes6w 
z wfadzami panstwowymi w zakresie opi
niowania rozporzqdzen , a nawet ustaw 
o transporcie samochodowym i transpor
cie publicznym. Organizacje samorzqdo
we byfy taki:e forum wymiany informacji 
pomi~dzy przedsi~biorstwam i PKS 
w zakresie dziafalnosci operacyjnej , opra
cowywania kierunk6w przeciwdziafania 
konkurencji , system6w pfacowych, taryf 
przewozowych, a nawet wzajemnej part
nerskiej wsp6fpracy. PIGTSiS i OZPTS 
zapewniafy wzajemne wi~zi emocjonal
ne, jakie w przeszfosci byfy w strukturze 
hierarchicznej Zjednoczenia KPKS. 

Panstwowe przedsi~biorstwa PKS po 
zmianie organizacyjno-prawnej stafy si~ 
autentycznie samodzielne w dziafalnosci 
gospodarczej. Same ustalafy obszarowo 
i rodzajowo sprzedai: usfug przewozo
wych i pozaprzewozowych oraz ceny za 
te usfugi , okreslafy zatrudnienie i pface, 
zakupy inwestycyjne, projektowafy wfa
sne dziafania w stosunku do konkuren
t6w. Wfadze przedsi~biorstw nie mogfy 
jedynie podejmowa6 decyzji , co do 
sprzedai:y grunt6w i budynk6w. 

Kadra kierownicza uzyskafa samo
dzielnos6 w podejmowaniu decyzji ope
racyjnych i strategicznych, a ich wyb6r 
uzalei:niony by+ od warunk6w narzuca
nych przez otoczenie (konkurencja, do
stawcy oraz potencjalny popyt) i posia
danej wiedzy. Decyzje dotyczqce roz
wiqzywania problem6w wewnqtrz przed
si~biorstwa uzalei:nione byfy od przed
stawicieli kilku zwiqzk6w zawodowych. 
Samodzielnos6 jednak niosfa za sobq 
dui:e ryzyko w zapewnieniu kadrze kie
rowniczej trwafosci sprawowania wfadzy 
(stanowiska dyrektora) . Kierujqcy przed
si~biorstwami stawal i cz~sto przed dy
lematem czy podejmowa6 decyzje za
pewniajqce trwafos6 rozwoju przedsi~
biorstwa, czy zadowoli6 interesy zafogi . 
Przedstawiciele zwiqzk6w zawodowych 
stawali zawsze w obronie trzech spraw: 
ograniczenia zatrudnienia , potrzeby 
podwyi:ki pfac oraz sprzeciwu przeciw 
prywatyzacji . Zwiqzkowcy byli prze
ciwni jakiekolwiek restrukturyzacji 
przedsi~biorstwa , kt6ra naruszafaby 
r6wnowag~ w zatrudnieniu i pfacach . 
Swojq postawq w wielu przypadkach 
przyczynili si~ do obnii:enia sprawno
sci ekonomicznej przedsi~biorstw PKS 
i odraczania restrukturyzacji wewnqtrz 
przedsi~biorstwa . 

Przeprowadzone zmiany struktural
ne, prawne i organizacyjne w sektorze 
przeds i~biorstw PKS miafy na celu do
prowadzenie w dfui:szym horyzoncie 
czasu do prywatyzacji tych przedsi~bior

stwa a to z kolei , miafo wzmocni6 ich 
konkurencyjnos6 na krajowym i mi~dzy
narodowym rynku transportowym. Dla
tego warto zada6 pytanie, jakie byfy we
wn~trzne i zewn~trzne przyczyny powo
dujqce, i:e dominujqca liczba przedsi~

biorstw PKS b~dqca wfasnosciq Skar
bu Panstwa zostafa skomunalizowana 
lub zlikwidowana, a nieliczne z nich zdo
fafy si~ zrestrukturyzowa6 drogq prywa
tyzacji. Dla udzielenia odpowiedzi na tak 
postawione pytanie przedstawiona zo
stanie autorska analiza systemowa, wy
korzystujqca wiedz~. jakq dostarcza teo
ria system6w. 



Analizie podane zostanq trzy okresy 
przemian catego sektora od usamodziel
nienia SiE;l bytych oddziat6w w przedsiE;l
biorstwa PKS: 
0 dominacji panstwowych przedsiE;l

biorstw PKS na rynku transportowym 
(1990-1998) , 

0 pomniejszania potencjatu gospodar
czego i ekonomicznego na rynku 
transportowym (1999-2005), 

0 stabosci ekonomicznej prowadzqcej 
do wyprzedazy majqtku i komunaliza
cji (2006-2012}. 
Kazdy z okres6w podlegae bE;ldzie 

konwencji analitycznej wedtug : zmian 
popytu, zmian podazy, konkurencji , przy
w6dztwa i wiedzy oraz strategii zmian we
WnE;!trznych . 

Okres dominacji 
przedsi~biorstw PKS na rynku 
transportowym (1990-1998) 

Popyt1 w rozpatrywanym okresie 
ewolucyjne ulegat pomniejszaniu. Seg
ment rynku zwiqzany z przewozami lu
dzi do pracy z uwagi na restrukturyzacjE;! 
duzych zaktad6w pracy zaczqt siE;l szyb
ko kurczye. PojawHy SiE;l dwa nowe zja
wiska w tym segmencie rynku: zmniej
szenie zatrudnienia w duzych zaktadach 
pracy oraz ewolucyjne odchodzenie do
wozu pracownik6w na koszt tych zakta
d6w. W najblizszym otoczeniu przewoz
nik6w PKS zaczE;lty powstawae mate 
i srednie przedSiE;lbiorstwa ustugowe 
i przemystowe, co z kolei wptynE;ltO na 
znaczne rozproszenie potok6w pasaze
r6w pomiE;ldzy miejscem zamieszkania, 
a miejscem pracy. Mate i srednie przed
SiE;lbiorstwa prywatnych wtascicieli nie za
pewniaty dowozu pracownik6w do zakta
d6w na ich koszt. Odwrotna sytuacja 
pojawita SiE;l w segmencie dojazdu do 
szk6t licealnych i gimnazjalnych, a szcze
g61nie szk6t wyzszych. Powstato ponad 
300 szk6t wyzszych i o wiele wiE;!Cej pry
watnych lice6w i gimnazj6w. Popyt 
wzr6st, ale potoki przewoz6w student6w 
i uczni6w ulegty znacznemu rozprosze
niu. Z kolei zmalat popyt w segmencie 
przejazd6w handlowych. Dynamicznie 
rozwijajqcy siE;l prywatny handel detalicz
ny spowodowat zmniejszenie potrzeb 
przewozowych w celu zakupu d6br co
dziennego uzytku. Zjawisko to wyraznie 
wystqpito pomiE;ldzy wsiq a osrodkami 
miejskimi. Nastqpit spadek i zmiana 
struktury popytu na ustugi w przewozach 
pasazerskich. PojawH siE;l popyt na prze
wozy komercyjne (wycieczki , przewozy 
na zlecenie biur podr6zy). 

1/1 AUTOBUSV 

Podaz obejmujqca siee linii komu
nikacyjnych i rozktady jazdy (ARJ) wraz 
z taborem autobusowym (jeszcze 
wzgiE;ldnie nowym- srednia wieku oko
to 5,5 lat) pozostata na niezmienionym 
poziomie. PrzedsiE;lbiorstwa PKS w tym 
okresie nie wykorzystywaty potencjatu 
w posiadanym stanie zatrudnienia, wy
posazeniu zajezdni, stacji paliwowych, 
dworc6w i posiadanego taboru . Nie ofe
rowano nowych produkt6w o wyzszej 
wartosci dodanej dla pasazera. NastE;l
powat spadek przychod6w, a wiele ele
ment6w majqtku generowato koszty 
{przyktadem dworce autobusowe, nie
wielkie roczne przebiegi taboru) , co pro
wadzito do niskiego poziomu nadwyzki 
finansowej lub straty. PrzedsiE;lbiorstwa 
PKS byty zobligowane ustawowo do 
przewozu os6b majqcych uprawnienia 
do ulgowych bilet6w w komunikacji re
gularnej, to jeszcze bardziej przyczynia
to siE;l do spadku przychod6w. Powsta
ty deficyt byt CZE;!SCiowo wyr6wnywany 
dotacjq. 

Konkurencja w dominacji na rynku 
transportowym wzgiE;ldem sektora 
przedsiE;lbiorstw PKS wystE;!powata w sta
nie ,embrionalnym". Pojawiae siE;l zaczE;lli 
prywatni przewoznicy CZE;!Sto bE;ldqcy 
w przesztosci pracownikami PKS, dys
ponujqcy najczE;lsciej jednym zuzytym 
technicznie autobusem. Podejmowali SiE;l 
obstugiwae powiqzania transportowe, 
kt6re nie byty rentowne dla PKS. Przed
SiE;lbiorcy ci byli , jednoczesnie kierowca
mi tych pojazd6w potrafiqcymi przepro
wadzie drobne naprawy biezqce oraz 
prowadzie ksiqZkE;l przychod6w i rozcho
d6w. Koszty dziatalnosci przypadajqce 
na jednq pracujqCC\ osobE;l byty znacz
nie mniejsze niz w przypadku przedsiE;l
biorstw PKS. W tym SiE;l zawierata ich sita 
ekonomiczna. Drugim elementem sHy 
byta znaczna dowolnose w rozliczaniu 
siE;l ,fiskusem" w zakresie wielkosci uzy
skiwanego przychodu (nie zawsze ewi
dencjonowany) i maksymalizacji kosz
t6w. DziE;lki temu posiadali znacznie WiE;!
cej got6wki niz wykazywat to ewidencjo
nowany doch6d po odprowadzeniu po
datku. Trzecim elementem ich sity byta 
umiejE;!tnose wynajdywania drobnych , 
a dose intratnych ustug (wyCieczki , sluby, 
pogrzeby, komunie), oferujqc nizsze ceny 
od PKS i wykazujqc duzq elastycznose 
w spetnianiu wymagan klienta. Jakose 
przewoz6w okazjonalnych byta wysoka, 
a przewoz6w regularnych na niskim po
ziomie. Konkurencja tych przewoznik6w, 
co do zajE;!tosci rynku byta marginalna, 

ortowe 

a w ocenie kierownictw przedsiE;lbiorstw 
PKS wrE;!CZ lekcewazona. Przewoznicy 
prywatni nie mieli mozliwosci korzysta
nia w poczqtkach lat 90. z dotacji i dlate
go nie , honorowali " ulgowych bilet6w 
dla os6b do tego uprawnionych. 

Przyw6dztwo i wiedza2 stanowiqca 
sedno kapitatu ludzkiego PKS , byta 
oparta na doswiadczeniu z minionego 
okresu i nabytych przyzwyczajeniach 
(kultura organizacyjna staba - nieefek
tywna3) . Stanowito to powaznq stabose 
w podejsciu do rozwiqzywania proble
m6w, z kt6rymi w przesztosci kadra kie
rownicza nie spotykata siE;l . NajwiE;lkSZC\ 
stabosciq byto przekonanie, ze przed
SiE;lbiorstwa PKS, realizujqc przewozy 
uzytku publicznego zostanq wtasnosciq 
Skarbu Panstwa, nie bE;ldC! prywatne, 
pomimo ze przepisy prawne 0 prywaty
zacji nie wskazywaty na takie zatozenia. 
Przewozqc znacznq liczbE;l pasazer6w 
po cenach ulgowych, przewozy wedtug 
ARJ bE;ldC! deficytowe i dlatego muszq 
bye dotowane z budzetu panstwa. Za- . 
tozenie to byto istotnq przyczynq (spo
sr6d wielu}. ze nie opracowano strate
gii restrukturyzacji przedsiE;lbiorstw (ma
jqtku, zatrudnienia, rozwoju, ekspansji, 
komputeryzacji , szkolenia). Zupetnie 
ignorowano rolE;! marketingu. Nie byto 
wyszkolonych pracownik6w z tego za
kresu wiedzy (wyjasniano: , ludzie nie 
majq pieniE;Jdzy i nie majq, za co jezdzie, 
poco marketing"). Nie poszukiwano no
wych rynk6w i nowych produkt6w (np.: 
przedsiE;Jbiorstwa PKS nie weszty sze
roko w organizowanie regularnych 
i okazjonalnych przewoz6w miE;Jdzyna
rodowych) , nie odkrywano zmiany za
potrzebowania pasazer6w na inne re
lacje przewozowe. Kadra kierownicza 
zupetnie nie byta przygotowana do po
stugiwania siE;J catym arsenatem narzE;J
dzi finansowych , takich jak przeptyw fi
nansowy czy analiza wskaznik6w finan
sowych. Wielu dyrektor6w w tamtym 
okresie nie posiadato umiejE;Jtnosci po
stugiwania siE;J komputerem osobistym. 
Z duzq nieufnosciq kierujqcy odnosili siE;l 
do zaciqgania kredyt6w na zakupy ta
boru. Byty przypadki dobrze mi znane 
sktadania pieniE;Jdzy na koncie banko
wym przedsiE;lbiorstwa, aby po roku ku
powae autobusy za got6wkE;l i wykazy
wae jak dUZq uzyskano OSZCZE;ldnose na 
odsetkach bankowych. 

Kadra kierownicza wykazywata 
bezradnose, skupiajqc SiE;l na opera
tywnej dziatalnosci , co byto jej dosko
nale znane4. Zupetn ie nie korzystano 



z doradztwa niezaleznych firm consul
tingowych. Wykonane opracowanie 
przez Price Waterhouse na rzecz sek
tora PKS nie znalazto uznania, nawet 
nie byto rozpowszechnione posr6d 
cztonk6w lzby Gospodarczej . 

Strategia, chociaz nie byta udoku
mentowana to jednak byta realizowa
na w spos6b naturalny. W tak , niepew
nej sytuacji ekonomicznej nie ma po
trzeby czegos opracowywac skoro nie 
wiadomo , co b~dzie za 2-51ata". lgno
rowano potrzeb~ opracowywania sfor
malizowanej strategii firmy (dokumen
tu) w kontekscie restrukturyzacji - pry
watyzacji . Wszystko , co odnosito si~ 
do majqtku , zatrudnienia, organizacji 
przewoz6w, obstugi podr6Znych zo
stato podporzqdkowane przetrwaniu . 
M. E. Porter takie dziatanie nazywa 
, ugrz~zni~ciem " 5. Na spotkaniach in
tegracyjnych prezentowano wsp61ny 
poglqd , ze w obecnych warunkach nie 
ma przewoznik6w, kt6rzy zastqpiliby 
na obszarze catego kraju obstug~ 
przewoz6w pasazerskich realizowanq 
wedtug ARJ . , Kto inny moze przewo
zic ulgowo dzieci do szk6t jak nie 
PKS". Administracja panstwowa, jesli 
nie udzieli pomocy przedsi~biorstwom 
PKS to pojawiq si~ powazne proble
my w dziatalnosci gospodarczej cafe
go kraju! Strategia na przetrwanie 
obj~ta wszystkie przedsi~biorstwa. 
Zadne z przedsi~biorstw nie miato 
zamierzen ekspansywnego rozwoju. 
Przyj~to polityk~ odnowy taboru 
drogq remontu i napraw. W ciqgu roku 
przedsi~biorstwa zakupywaty nowe 
autobusy w ilosci 2-3% stanu inwen
tarzowego . Byty lata, w kt6rych nie za
kupiono zadnego nowego autobusu. 
Z duzym op6Znieniem do zachodzq
cych przemian organizacyjno-techno
logicznych wdrazano systemy infor
matyczne, wiele dokument6w spra
wozdan analiz wykonywano manual
nie . Najszybciej wdrazano systemy 
finansowo-ksi~gowe a to dlatego , 
ze pozwalaty na wi~kszq doktadnosc 
i szybkosc przetwarzania informacji 
kosztowych . Dyrektorzy i kierownic
two naczelne w znikomym stopniu ko
rzystato ze szkolenia i podnoszenia 
kwalifikacji w zakresie zarzqdzania 
poprzez jakosc , opracowywania stra
tegii , budowania systemu marketingo
wego , opracowywan ia biznes planu , 
sposob6w restrukturyzacji zadtuzenia 
i catego arsenatu narz~dzi z nowej 
ekonomii. 

Okres pomniejszania 
potencjatu gospodarczego 
i ekonomicznego na rynku 
transportowym (1999-2005) 

Popyt w rozpatrywanym okresie ewo
lucyjne ulegat powi~kszaniu. Wynikato to 
z rozwoju gospodarczego kraju. Nastq
pito zblizenie a nast~pnie przyj~cie na
szego kraju do Unii Europejskiej , co za
owocowato dla transportu dynamicznym 
rozwojem popytu na przewozy mi~dzy

narodowe. Z badan tego okresu wynika
to, ze gran ic~ naszego kraju przeci~tnie 
dziennie przekracza okoto 2,4 tys. auto
bus6w pasazerskich . Wzr6s+ popyt na 
przewozy wok6t aglomeracji miejskich 
w podstawowych segmentach rynko
wych : dojazdu do pracy, do szk6t i uczel
ni , w celach handlowych. Na lokalnym 
rynku pojawit si~ popyt na ustugi moto
ryzacyjne: kupno paliwa, naprawy biezq
ce, dost~p do cz~sci zamiennych , po
wierzchnie dla prowadzenia drobnego 
handlu . W aglomeracjach miejskich dy
namicznie przyrastat stan samochod6w 
osobowych, kt6ry obniza+ tempo wzro
stu popytu. 

Podaz przedsi~biorstw PKS nalezq
cych do Skarbu Panstwa w zakresie prze
woz6w pasazerskich ulegta pomniejsze
niu z uwagi na: zmniejszenie SiE;l liczby 
tych przedsi~biorstw i staby ich poten
cjat gospodarczy, tj . starzejqcy si~ i li
czebnie pomniejszajqcy si~ stan taboro
wy o strukturze pojemnosciowej niedo
stosowany do wyst~pujqcego zapotrze
bowania (autobusy o zbyt duzej pojem
nosci) . Nie zwi~kszono dost~pnosci 
w osiqganiu celu podr6zy. Chodzi o cz~
stotliwosc kursowania i szybkosc han
dlowq na obstugiwanych relacjach prze
wozowych . Przedsi~biorstwa PKS nie 
mogty oferowac podazy na przewozy 
mi~dzynarodowe , poniewaz nie dyspo
nowaty taborem o wysokim standardzie 
jakosciowym . Pojawita si~ natomiast 
nadmiarowosc w majqtku nieruchomym. 
Dotyczyto to powierzchni budynk6w 
dworcowych, stacji paliwowych , stano
wisk obstugowo-naprawczych , po
wierzchni hal naprawczych. W otoczeniu 
przedsi~biorstw PKS nie byto wystarcza
jqcej liczby obiekt6w mogqcych swiad
czyc ustugi na rzecz motoryzacji. Roz
pocz~to oferowac ustugi z zakresu dzia
talnosci pozaprzewozowej. 

Konkurencja w tym okresie rozpocz~

ta bardziej ekspansywnie wchodzic na 
rynek przewozowy. Przewozy mi~dzyna

rodowe i okazjonalne zosta+y opanowa
ne przez inwestor6w zagranicznych oraz 

inwestor6w krajowych. lnwestorzy zagra
niczni stali si~ organizatorami okreslo
nych relacji w przewozach mi~dzynaro

dowych, realizujqc samemu te przewo
zy lub podzlecajqc przewoznikom PKS 
oraz przewoznikom prywatnym. Przewo
zy mi~dzynarodowe , tzw. okazjonalne 
(np. wycieczki , przewozy na zlecenie biur 
podr6zy) realizowali gt6wnie przewozni
cy prywatni . Przedsi~biorstwa PKS byty 
w tym przypadku w mniejszosci , ponie
waz nie dysponowaty taborem 0 wyso
kiej jakosci. Natomiast w zakresie prze
woz6w mi~dzyregionalnych i regional
nych pojawita si~ si lna konkurencja prze
woznik6w prywatnych , popularnie nazy
wanych ,bursiarzami". Koszty wejscia na 
rynek byty niewielkie (uzywany minibus 
zakupiony na raty, odpowiednie kwalifi
kacje i proste urz~dowe formalnosci) 
oraz niewielkie ryzyko niepowodzenia 
w biznesie. Dodatkowo pojawili si~ kra
jowi inwestorzy o wi~kszym potencjale 
ekonomicznym oraz inwestorzy zagra
niczni, wykupujqc przedsi~biorstwa PKS 
oraz w niekt6rych miastach przedsi~bior

stwa komunikacji miejskiej. Konkurencja 
przy bardzo liberalnym rynku , jaki po
wsta+ w naszym kraju uderzyta w najstab
szych przewoznik6w, jakim okazaty si~ 
przedsiE;lbiorstwa PKS nalezqce do Skar
bu Panstwa. 

Przyw6dztwo i wiedza zarzqdzajq
cych przedsi~biorstwami a nastE;!pnie 
sp6tkami Skarbu Panstwa nie stanowita 
silnej strony, tzw. kapitatu intelektualne
go. Z poczqtkiem nowego wieku dokfad
nie trzy przedsi~biorstwa PKS zostaty 
sprywatyzowane z udziatem zat6g pra
cowniczych i zewn~trznych inwestor6w. 
Kadra kierownicza i przedstawiciele pra
cownik6w reprezentowanych przez !ide
row zwiqzk6w zawodowych nie podej
mowali pr6b prywatyzacji , zdajqc sobie 
spraw~ ze znacznego zuzycia majqtku 
oraz potrzeb kapitatowych na zakup 
przedsi~biorstwa oraz dokapitalizowanie 
jego majqtku . 

Brakto zupetnie wiedzy w zakresie 
wykorzystania mozliwosci , jakie niesie 
siec internetowa pozwalajqca na integra
cj~ wsp61nych dla sektora PKS (nalezq
cych do Skarbu Panstwa) interes6w. 
Nalezy tu wymienic: og61nokrajowy roz
ktad jazdy dla catej sieci komunikacyj
nej obstugiwanej przez wszystkie przed
si~biorstwa PKS oraz zintegrowanie jej 
ze standardowymi firmowymi stronami in
ternetowymi poszczeg61nych PKS. Takie
go przedsi~wzi~cia nie zainicjowata lzba 
Gospodarcza. Kazde przedsi~biorstwo 



PKS indywidualnie zlecalo opracowanie 
firmom informatycznym wlasnej strony 
internetowej . Strona ta zawierala podsta
wowe informacje o przedsit?biorstwie , 
jego ofertt? sprzedazy uslug, taryft?, ob
slugiwanq sie6 komunikacyjnq, wlasny 
rozklad jazdy ze sposobem jego uzytko
wania przez potencjalnych pasazer6w. 
Opracowanie standardowego sytemu in
formatycznego dla wspomagania wszel
kich funkcji analitycznych i decyzyjnych 
w przedsit?biorstwach PKS zrzeszonych 
w lzbie Gospodarczej obnizyloby koszty 
zakupu, wdrozenia, eksploatacji , mody
fikacji oraz zintegrowaloby caly sektor 
przewoz6w pasazerskich. Korzysci uzy
skaliby takze pasazerowie , wzroslaby 
jakos6 zarzqdzania. Podobnie nie wyko
rzystano mozliwosci zakladania konsor
cj6w przez kilka lub kilkanascie przed
sit?biorstw dla zakupu nowego taboru. 
Kupujqc w grupie znaczqcq ilos6 taboru 
autobusowego, wzroslaby ich sila prze
targowa w negocjacjach w stosunku do 
dostawcy w zakresie cen, gwarancji kre
dytowych, stawek kredytowych, warun
k6w platnosci , serwisu gwarancyjnego 
i dostaw CZt?SCi zamiennych. Nie wyko
rzystano nowoczesnych form organiza
cyjnych, jakie daje outsourcing w zakre
sie realizacji proces6w pomocniczych. 
Dotyczy to prowadzenia wszelkiego ro
dzaju analiz, rachunku koszt6w, rozliczen 
kosztowych z dostawcami, badania ryn
ku przez jednostkt? organizacyjnq wsp61-
nie powolanq przez kilka przedsit?biorstw 
PKS. Powolana jednostka organizacyjna 
(, regionalne centrum obliczeniowo-ba
dawcze") zatrudniajqca ludzi z duzq 
wiedzq, wyposazonych w systemy tele
matyczne, obnizylaby znacznie koszty 
dzialalnosci pomocniczej , dostarczajqc 
wysokiej jakosci zestawy informacyjne 
dla cel6w decyzyjnych. 

Podobne rozwiqzania mozna bylo 
wprowadza6 w zakresie wsp61nego bi
letu , rozliczen z tej sprzedazy, sprzeda
zy bilet6w przez Internet czy telefonit? ko
m6rkowq, integrowania pasazera z prze
woznikiem . Przyw6dcy nie posiadali 
cech przedsit?biorczych, do kt6rych zal i
cza sit?: zrt?cznos6, innowacyjnos6, pro
duktywnos6, umiejt?tnos6 planowania6. 
Brak nowej wiedzy i przedsit?biorczosci 
w podejmowaniu ryzyka we wdrazaniu 
nowych form organizacyjnych w znaczq
cy spos6b przyczynily sit? do braku ra
dzenia sobie z narastajqcq konkurencjq 
drobnych inwestor6w krajowych i coraz 
wyrazniej rozbudowujqcych sw6j poten
cjal inwestor6w zagranicznych. 

UTOBUSY 

Strategia w tym okresie zostala pod
porzqdkowana celom komercjalizacji , 
jako przejsciowego rozwiqzania na dro
dze do prywatyzacji . Minister Skarbu, 
chcqc uelastyczni6 proces restrukturyza
cji , skomercjalizowal przedsit?biorstwa 
panstwowe, przeksztalcajqc je w sp61ki 
Skarbu Panstwa. Nalezy nadmieni6, ze 
juz wczesniej niekt6re przedsit?biorstwa 
PKS zostaly sprzedane zagranicznym 
i krajowym inwestorom, a kilka z nich 
skomunalizowano. Proces komercjaliza
cji zostal poprzedzony przygotowaniami 
porzqdkujqcymi sprawy wlasnosci majqt
ku (grunty i budynki) oraz analizami eko
nomicznymi. Wykorzystano wiedzt? nie
zaleznych konsultant6w do opracowania 
strategii , biznes plan6w, projektujqcych 
przyszle zmiany majqtkowe, organizacyj
ne oraz wyniki finansowe. 

Komercjalizacja spowodowala, ze 
w wielu sp61kach dotychczasowych dy
rektor6w zastqpili nowi liderzy, a na czele 
rad nadzorczych stan~ osoby niekiedy 
niezwiqzane z transportem pasaierskim 
- lecz z regionalnym ukladem politycz
nym. W poczqtkowym okresie komercja
lizacja wprowadzila ,nowego ducha" po
sr6d kierujqcych i zal6g pracowniczych. 
Nowa strategia zostala skierowana na po
Wit?kszanie przychod6W ze SWiadczenia 
uslug o charakterze motoryzacyjnym - po
zaprzewozowym. Sprzedawano paliwo, 
CZt?SCi zamienne, uslugi naprawcze, re
montowe, naprawt? tachograf6w, inne 
uslugi handlowe jak wynajem powierzch
ni handlowych. W poczqtkowym okresie 
popyt na te uslugi byl znaczny, poniewai 
w wielu rejonach kraju nie bylo innych do
stawc6w. W niekt6rych sp61kach PKS 
przychody z uslug pozaprzewozowych 
stanowily 20-40% calkowitych przycho
d6w, zapewniajqc zatrudnienie i wykorzy
stanie majqtku nieruchomego. Z biegiem 
czasu rozwin~?~a sit? sie6 stacji paliwowych 
koncern6w naftowych i indywidualnych in
westor6w. Powstawala sie6 obslugowo
naprawcza producent6w autobus6w 
sprzedawanych w kraju, logistyczne sys
temy dystrybucji CZt?SCi zamiennych, sta
cje diagnostyczne, myjnie samochod6w, 
itp. Pojawila sit? silna konkurencja na uslu
gi motoryzacyjne. Rentownos6 i jakos6 
uslug motoryzacyjnych swfadczonych 
przez PKS znacznie zmalala. Rozpoczql 
sit? proces pogarszania kondycji ekono
micznej w dominujqcej liczbie sp61ek PKS. 
Tylko nieliczne sp61ki kierowane przez li
der6w z duzq wiedzq i kapitalem ludzkim 
potrafily uzyskiwa6 zadawalajqce wyniki 
ekonomiczne. 

ortowe 

Okres slabosci ekonomicznej 
prowadzctcej do wyprzedazv 
majcttku (2006-2012) 

Popyt z uwagi na pelne otwarcie gra
nic, otwarcie rynku pracy w krajach UE 
oraz wzrost gospodarczy naszego kraju 
znacznie wzr6sl. Zmianie ulegla struktura 
tego popytu , szczeg61nie w segmencie 
przewoz6w mit?dzynarodowych. Wielu 
rodak6w nie tylko znalazlo pract? w kra
jach UE, ale wrt?CZ wyemigrowalo z caly
mi rodzinami, zachowujqc wit?Zi z krajem, 
tworzqc znaczne zapotrzebowanie na 
mit?dzynarodowe przewozy autobusowe. 
Natomiast wewnqtrz kraju wplyw na struk
turt? popytu wywarly dwie przyczyny. 
Pierwszq byl dynamiczny przyrost liczby 
samochod6w osobowych umozliwiajqcy 
ich wlascicielom na przejazdy do pracy 
czy w celach handlowych, a nawet dojaz
dy do szk61. Drugq przyczynq byla migra
cja ludnosci z miast do obszar6w okolo 
miejskich, powodujqc wykorzystanie sa
mochod6w osobowych w zaspokajaniu 
wlasnych potrzeb przewozowych. Migra
cja ludnosci spowodowala zmiant? struk
tury w segmencie popytu przewoz6w 
podmiejskich. Tt? zmiant? wyraznie odczuli 
przewoznicy obslugujqcy aglomeracje 
miejskie. W miastach i aglomeracjach 
miejskich nastqpil spadek liczby przewo
zonych pasazer6w. Rozw6j gospodarczy 
przyczynil sit? do pojawienia sit? popytu 
w segmentach: dowozu pasazer6w do lot
nisk krajowych i zagranicznych, przewo
z6w zwiqzanych z wypoczynkiem w kraju 
i zagranicq oraz przewoz6w w strefach 
przygranicznych. 

Podaz po stronie sp61ek Skarbu Pan
stwa ulegla dalszemu pomniejszeniu, a to 
z powodu zmniejszenia sit? ich liczby oraz 
coraz to slabszej kondycji ekonomicznej, 
starzenia Sit? taboru . Sp61ki skupily sw6j 
wysilek na przewozy regionalne nazywa
ne popularnie ,wok61 komina". Domenq 
staly sit? przewozy wedlug ARJ , a tzw. 
przewozy komercyjne ulegly pomniejsze
niu . Podaz uslug na przewozy mit?dzyna
rodowe dotyczyla kraj6w Sqsiadujqcych 
na wschodniej granicy. Znacznie zmalal 
udzial w rynku sp61ek Skarbu Panstwa. 

Konkurencja w tak zmieniajqcej Sit? 
strukturze popytu miala duzq swobodt? 
rozwijania swojej dzialalnosci. Wyraznie 
zaakcentowali swojq obecnos6 inwesto
rzy zagraniczni . Ulokowali sw6j kapital, 
wykupujqc wit?kszosciowe udzialy w sp61-
kach Skarbu Panstwa lub kupujqc cale 
sp61ki , tworzqc w niekt6rych regionach 
naszego kraju sie6 swoich przedsit?
biorstw. Wchodzqc na nasz rynek krajowy, 



mieli opracowanq wieloletniq strategi~ 
opartq na wiedzy o rynku , konkurencji , 
przepisach prawnych, zachowaniach za
t6g pracowniczych. Wniesli nowe techno
logie i wzmocnili sw6j udziat w rynku . 
Rozbudowali i utrwalili swojq pozycj~ pry
watni inwestorzy krajowi, powstato kilka
dziesiqt przedsi~biorstw przewozowych 
o potencjale 1 0-30 mikro- i minibus6w, 
oferujqc przewozy o dui:ej dost~pnosci 
i wyi:szym komforcie podr6i:y nii: to robi
ty sp6tki PKS. Powi~kszyta si~ liczebnos6 
drobnych przewoznik6w dysponujqcych 
kilkoma mini- i mikrobusami , zajmujqc 
znacznq cz~s6 rynku w przewozach re
gionalnych. Liczebnos6 tej grupy prze
woznik6w jest trudna do zidentyfikowania. 
Szacunkowo moi:na okresli6, i:e ci nie
wielcy przewoznicy obstugujq 15-20% 
catego krajowego rynku. 

Ostatnio pojawit si~ inwestor zagranicz
ny, tworzqc wtasne nowoczesne przedsi~
biorstwo; obstugujqcy sie6 przewoz6w mi~
dzynarodowych i mi~dzyregionalnych , 

konkurujqce z transportem kolejowym i lot
niczym. Zainwestowat kapitat pod przyszte 
zyski , kt6re pozwolq mu sptaci6 zobowiq
zania najprawdopodobniej za 3-5 lat. 
Przedsi~biorca ten nie dysponuje dworca
mi i zajezdniami, a bilety sprzedaje ,bez 
wtasnych kas". Rozwin~a sit;! silna konku
rencja nie tylko w stosunku do sp6tek Skar
bu Panstwa, ale taki:e pomi~dzy inwesto
rami prywatnymi w kai:dym segmencie ryn
ku przewoz6w autobusowych. 

Przyw6dztwo z posiadanq wiedzq nie 
nadqi:alo za dynamicznie zmieniajqcym si~ 
rynkiem transportowym. Kilka sp6tek Skar
bu Panstwa moi:e poszczyci6 si~ dodatni
mi wynikami ekonomicznymi. Pozostata 
wi~kszos6 ponosi straty i nie jest zdolna 
do odnowy taboru i odnajdywania sposo
b6w na rentownq dziatalnos6. W dalszym 
ciqgu liderzy tych sp6tek dopatrujq si~ przy
czyn zewnt;!trznych, kt6re uniemoi:liwiajq 
uzyskanie dodatniego wyniku finansowe
go jak np. wzrost cen paliwa, optat statych 
i podatk6w lokalnych, brak kierowc6w, 
,nieuczciwej" konkurencji, niefrasobliwosci 
lnspekcji Transportu Drogowego, Urz~d6w 
Skarbowych a nawet ,niesprawiedliwych 
przepis6w". Natomiast nie potrafiq prze
ksztalci6 starej kultury organizacyjnej na od
powiedniq do dzisiejszych czas6w i wpro
wadza6 innowacji w zakresie: ,sterowania 
flotq", rozbudowy system ow telematycz
nych, budowania lojalnosci (takie poj~cia , 
jak np. zarzqdzanie relacjami z klientami -
CRM i zarzqdzanie wiedzq Sq zupetnie nie
znane i uznawane za abstrakcje , ode
rwanq od rzeczywistosci). podnoszenia 

kwalifikacji wlasnej i cztonk6w zatogi, ak
tywnych system6w motywacji, podnosze
nia jakosci zarzqdzania, wdrai:ania proce
sowego podejscia w realizacji przewoz6w, 
eliminowania nierentownej dzialalnosci po
zaprzewozowej, kt6ra nie przynosi warto
sci dla pasai:era. 

Strategia w dalszym ciqgu podpo
rzqdkowana zostata przetrwaniu . Prze
starzaty i nadmiernie zui:yty tabor za
cz~to zast~powa6 poprzez zakupy 
ui:ywanego taboru (eksploatowanego 
8-1 0 I at) ze srodk6w obrotowych po ce
nach 50-80 tys. zt. Spowodowato to poja
wienie si~ na stanie inwentarzowym kilku 
marek, co doprowadzito systemowo do 
wzrostu koszt6w obslug i nap raw. Drugim 
kierunkiem strategicznym byto sprzeda
wanie grunt6w i budynk6w, kt6re uznano 
za zb~dne. W tym okresie wartos6 grun
t6w zalei:nie od miejsca poloi:enia uzyski
wata znaczqcq wysokq cen~ . Za uzyska
ne przychody ze sprzedai:y nieruchomo
sci moi:na byto poprawi6 wynik finanso
wy i dokona6 zakupu kilku nowych auto
bus6w. W wi~kszosci sp6tek Skarbu Pan
stwa strategia ta w potqczeniu z bezrad
nosciq lider6w zarzqdzajqcych doprowa
dzita je do upadtosci , likwidacji i sprzeda
i:y inwestorom prywatnym lub zostaty sko
munalizowane. Wiele samorzqd6w lokal
nych nie podj~o decyzji o komunalizacji , 
znajqc sytuacj~ majqtkowq, ekonomicznq 
i spotecznq panujqcq posr6d zat6g pra
cowniczych i dlatego nastqpita likwidacja. 
W biei:qcym roku wyraznie si~ nasi lito zja
wisko upadtosci i likwidacji wielu sp61ek 
Skarbu Panstwa. W sektorze autobuso
wych przewoz6w pasai:erskich wtasnos6 
Skarbu Panstwa nie b~dzie miata repre
zentacji. Pozostanq tylko przewoznicy pry
watni i komunalni. 

Zakonczenie 
Refleksja koncowa w formie stwier

dzen i pytan: 
1. Potwierdza si~ znana prawidtowos6, i:e 

tyko przedsi~biorcy dajq gwarancj~ sil
nego angai:owania si~ w rozwiqzywa
nie problem6w, jakie niesie otoczenie 
przy robieniu biznesu. Przedsi~biorca 
nie tylko ma pomyst na robienie biz
nesu, ale taki:e angai:uje sw6j kapitat 
i podejmuje zobowiqzania oraz pono
si ryzyko z tego biznesu. 

2. Trudno dopatrze6 si~ kompleksowej 
oceny wartosci ustug przewozowych 
postrzeganej przez pasai:er6w w kon
tekscie zmian wtasnosciowych. Poja
wia si~ pytanie czy obecnie oferowa
ne ustugi przewozowe majq wyi:szq 

wartos6 dla pasai:era w stosunku do 
okresu minionego. 

3. Jak oceniajq zmian~ wtasnosci czton
kowie zat6g pracowniczych w zakre
sie warunk6w pracy, zarobk6w, atmos
fery spotecznej, podnoszenia kwalifika
cji , wymagan , jakie stawiane sq przed 
kai:dym pracownikiem, pewnosciq za
trudnienia? Czy bardziej angai:owaliby 
si~ w proces pracy, jako udziatowcy 
w tzw. sp6tce pracowniczej? 

4. Jak oceniajq wsp6tpract;l z przewozni
kami samorzqdy odpowiedzialne za or
ganizowanie przewoz6w pasai:erskich 
w swoim regionie z prywatnymi prze
woznikami? 

5. Wreszcie pytanie pod adresem Skar
bu Panstwa jak znaczne korzysci eko
nomiczne i organizacyjne uzyskat ze 
sprzedai:y swojego majqtku? 
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