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czv stuszna jest rezygnacja z prawa wvt~cznego 
w publicznvm transporcie zbiorowvm? 
Tadeusz Dyr 

Wprowadzenie 
Udzielanie i wykorzystywanie prawa wylqcznego w Polsce 

regulowane jest zar6wno na poziomie mi€?dzynarodowym, jak 
i krajowym. Akty prawne wtym zakresie dotyczq przede wszyst
kim ochrony wlasnosci intelektualnej. Mogq takze odnosic si€? 
do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. 

Mozliwosc stosowania prawa wylqcznego w publicznym 
transporcie zbiorowym zawiera rozporzqdzenie (:NE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. 
dotyczqce uslug publicznych w zakresie kolejowego i drogo
wego transportu pasazerskiego oraz uchy/ajqce rozporzqdze
nia Rady (EWG) nr 1191 /69 i (EWG) nr 1107/701. W ustawie 
z dnia 16 grudnia 201 0 r. o publicznym transporcie zbiorowym2 
dostosowujqcej polskie prawo do tej regulacji , przyj€?tO, ze -
w zakresie jej obowiqzywania- prawo wylqczne nie b€?dzie sto
sowane. Decyzja ta wywolala wiele kontrowersji. Celowe jest 
wi€?C przeanalizowanie skutk6w braku bqdz wprowadzenia pra
wa wylqcznego na rynku regularnych przewoz6w pasazerskich 
w Polsce, ze szczeg61nym uwzgl€?dnieniem pozamiejskich prze
woz6w autobusowych. Zagadnienia te Sq przedmiotem niniej
szego artykulu. 

lstota i znaczenie prawa wytqcznego 
Analiza obowiqzujqcych w Polsce akt6w prawnych wskazu

je, ze spos6b definiowania prawa wylqcznego uzalezniony jest 
od przedmiotu , kt6rego dotyczy. Niezaleznie jednak od istniejq
cych r6znic, poprzez uzyskanie prawa wylqcznego, podmiot 
nabywa praw do wylqcznego korzystania z przedmiotu ochrony 
w celach zarobkowych lub zawodowych na okreslonym teryto
rium i w wyznaczonym czasie. Ochrona ta moze dotyczyc m.in.: 
0 kazdego przejawu dzialalnosci tw6rczej o indywidualnym 

charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci , niezalez
nie od wartosci , przeznaczenia i sposobu wyrazenia (np. 
utwory literackie, plastyczne, muzyczne, sceniczne, archi
tektoniczne)3, 

0 wynalazk6w, wzor6w uzytkowych, wzor6w przemyslowych, 
znak6w towarowych, oznaczen geograficznych i topografii 
uklad6w scalonych4, 

0 prowadzenia niekt6rych rodzaj6w dzialalnosci gospodarczej5. 
Uwzgl€?dniajqc eel niniejszego artykulu, szczeg61owej ana

lizie poddany zostanie ostatni z wymienionych obszar6w pra
wa wylqcznego - prowadzenie niekt6rych rodzaj6w dzialalno
sci gospodarczej, w tym szczeg61nie w zakresie uslug trans
portowych. 

Specjalne lub wylqczne prawa, zgodnie z przywolywanq dy
rektywq 2004/17 NVE oznaczajq prawa przyznane przez wlasci
wy organ panstwa czlonkowskiego w drodze przepis6w usta
wodawczych, wykonawczych lub administracyjnych , kt6rych 
wynikiem jest zastrzezenie wykonywania okreslonej dzialalno
sci do jednego lub kilku podmiot6w oraz kt6re wywierajq istotny 
wplyw na mozliwosc wykonywania wspomnianej dzialalnosci 

przez inne podmioty. Analogiczna definicja zostala zawarta 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych6. 

W dyrektywie 2004/17 NVE wyszczeg61niono rodzaje dzialal
nosci, do kt6rych przepisy o prawach wylqcznych mogq bye 
stosowane. Zaliczono do nich: 
~ dostarczanie gazu, energii cieplnej i elektrycznej, 
~ gospodark€? wodnq, 
~ uslugi pocztowe, 
~ uslugi transportowe. 

Szczeg61owe zasady stosowania prawa wylqcznego 
w transporcie publicznym okreslone zostaly w przywolywanym 
rozporzqdzeniu (WE) nr 1370/2007. Jego celem jest ,okresle
nie, w jaki spos6b, przy zachowaniu zasad prawa wsp61noto
wego, wlasciwe organy mogq podejmowac dzialania w sekto
rze pasazerskiego transportu publicznego w celu zapewnienia 
swiadczenia uslug uzytecznosci publicznej, kt6re mialyby m.in . 
bardziej masowy charakter, bylyby bezpieczniejsze, odznacza
lyby si€? wyzszq jakosciq lub nizszq cenq niz uslugi swiadczo
ne tylko na zasadzie swobodnej gry sil rynkowych ". Koniecz
nosc podjt?cia interwencji na rynku publicznego transportu 
pasazerskiego, jak podkreslono w preambule rozporzqdzenia, 
wynika z braku mozliwosci swiadczenia na zasadach komer
cyjnych , licznych uslug w zakresie lqdowego transportu pasa
zerskiego, kt6re Sq konieczne Z punktu widzenia og61nego in
teresu gospodarczego. Aby zapewnic swiadczenie tych uslug, 
wlasciwe organy panstw czlonkowskich muszq miec mozliwosc 
podejmowania odpowiednich dzialan. Zal iczono do nich mi .in . 
przyznanie prawa wylqcznego. 

Rozporzqdzenie (WE) 1370/2007 ma zastosowanie do uslug 
publ icznych swiadczonych w kraju lub na skalt? mi€?dzynarodowq 
w sektorze transportu pasazerskiego kolejq oraz innymi srodka
mi transportu szynowego i drogowego, z wyjqtkiem uslug swiad
czonych przede wszystkim ze wzglt?du na ich znaczenie histo
ryczne lub atrakcyjnosc turystycznq. Takie zdefiniowanie zakre
su rozporzqdzenia nawiqzuje do art. 14 Traktatu o funkcjonowa
niu Unii Europejskiejl , zgodnie z kt6rym Wsp61nota i panstwa 
czlonkowskie powinny zapewnic, a by uslugi swiadczone w og61-
nym interesie gospodarczym, do kt6rych zaliczyc mozna m.in. 
uslugi w transporcie pasazerskim, funkcjonowaly na podstawie 
zasad i na warunkach- w szczeg61nosci gospodarczych i finan
sowych - kt6re pozwolq im wypefniac ich zadania. 

Mozliwosc stosowania prawa wylqcznego, pomimo niezde
finiowania tego pojt?cia, zawiera Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Nalozono jednak na panstwa czlonkowskie- przy 
przyznawaniu tego prawa - obowiqzek przestrzegania regul 
konkurencji , w tym dotyczqcych pomocy przyznawanej przez 
panstwo. 

Z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wynika, ze nie
dopuszczalne Sq wszelkie dzialania, kt6rych celem lub skutkiem 
jest zapobiezenie, ograniczenie lub zakl6cenie konkurencji na 
rynku wewn€?trznym. Zakazana jest takze wszelka pomoc 
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przyznawana przez panstwo cztonkowskie lub przy uzyciu za
sob6w panstwowych w jakiejkolwiek formie, kt6ra zakt6ca lub 
grozi zakt6ceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niekt6rym 
przedsiE?biorstwom lub produkcji niekt6rych towar6wB W Trak
tacie przewidziano jednoczesnie dopuszczalnose pomocy, kt6-
ra odpowiada potrzebom koordynacji transportu lub stanowi 
zwrot za wykonanie pewnych swiadczen nierozerwalnie zwia,za
nych z pojE?ciem ustugi publicznej. Do tej zasady nawia,zuja, re
gulacje zawarte w rozporza,dzeniu (WE) 1370/2007. 

Regulacja prawa wyl~cznego w rozporzctdzeniu 
(WE) 1370/2007 

Prawo wylqczne, zgodnie z art. 2 rozporza,dzenia (WE) 1370/2007, 
oznacza ,prawo daja,ce podmiotowi swiadcza,cemu ustugi pu
bliczne mozliwose swiadczenia niekt6rych ustug publicznych 
w zakresie transportu pasazerskiego na danej trasie, w danej 
sieci lub na danym obszarze z wyta,czeniem innych takich pod
miot6w swiadcza,cych ustugi". Podmiotem, kt6remu przyzna
ne zostanie prawo wyla,czne moze bye ,kazde publ iczne lub 
prywatne przedsiE?biorstwo lub zgrupowanie przedsiE?biorstw, 
swiadcza,ce uslugi publiczne w zakresie transportu pasazer
skiego". Moze bye nim takze instytucja publiczna, kt6ra swiad
czy takie uslugi. 

Przyznanie prawa wyla,cznego nie wyklucza stosowania przez 
wladze publiczne innych instrument6w dla zapewnienia pasa
zerskiego transportu publicznego, tj . uslug transportu pasa:Zer
skiego o og61nym znaczeniu gospodarczym swiadczonych pu
blicznie w spos6b niedyskryminacyjny i cia,gly. W szczeg61no
sci stosowane moga, bye rekompensaty z tytulu swiadczenia 
uslug publicznych. PojE?cie to zdefiniowano w przywolywanym 
rozporza,dzeniu (WE) 1370/2007 jako ,kazda, korzyse, zwlasz
cza finansowa,, przyznana, bezposrednio lub posrednio przez wla
sciwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobo
wia,zania z tytulu swiadczenia uslug publicznych". 

Przyznanie prawa wyla,cznego ba,dz rekompensaty za swiad
czenie uslug publicznych odbywa siE? w drodze umowy. Umowy 
takie musza, okreslae: 
0 zobowia,zania z tytulu swiadczenia uslug publicznych, kt6re 

musi wypelniae podmiot swiadcza,cy takie uslugi , jak r6w
niez obszar geograficzny, kt6rego zobowia,zania te dotycza,, 

0 parametry, wedlug kt6rych obliczane sa, ewentualne rekom-
pensaty oraz rodzaj i zakres wszelkich ewentualnie przyzna
nych praw wyla,cznych , 

0 zasady podzialu koszt6w zwia,zanych ze swiadczeniem uslug, 
0 zasady podzialu przychod6w zwia,zanych ze swiadcze

niem uslug. 
Podejmuja,c decyzjE? o zawarciu umowy o swiadczeniu uslug 

publicznych w transporcie pasa:Zerskim, wlasciwe wladze pu
bliczne moga,: 
·:· dokonae wyboru podmiotu w drodze przetargu publicznego 

- procedura przetargowa powinna bye otwarta dla kazdego 
podmiotu, sprawiedliwa i zgodna z zasadami przejrzystosci 
i niedyskryminacji. Po zlozeniu ofert i ewentualnej preselek
cji , procedura ta moze obejmowae rokowania w celu okre
slenia element6w najbardziej dostosowanych do specyfiki lub 
zlozonosci potrzeb, 

·:· bezposrednio udzielae zam6wien prowadza,cych do zawar
cia um6w o swiadczenie uslug publicznych z podmiotem we
wnE?trznym. 
Podmiot wewnE?trzny oznacza ,odrE?bna, prawnie jednostkE? 

podlegaja,cq kontroli wlasciwego organu lokalnego, a w przypadku 

grupy organ6w przynajmniej jednego wlasciwego organu lokal
nego, analogicznej do kontroli , jaka, sprawuja, one nad wlasny
mi sluzbami". W celu stwierdzenia, czy wlasciwy organ lokalny 
sprawuje taka, kontroiE?, bierze siE? pod uwagE?: 
~ stopien reprezentowania w organach administruja,cych, za-

rza,dzaja,cych lub nadzorczych, 
·-- stosowne postanowienia w statutach, 
~ strukturE? wlasnosciowa,, 
lit wplyw na decyzje strategiczne i indywidualne dotycza,ce za

rza,dzania, 
·i' mozliwose sprawowania skutecznej kontroli. 

Zgodnie z prawem wsp61notowym posiadanie przez wlasci
wy organ publiczny pelnej wlasnosci nie jest niezbE?dnym wy
mogiem sprawowania kontroli w rozumieniu rozporza,dzenia 
(WE) 1370/2007, o ile istnieje przewaga wplywu publicznego 
i sprawowanie kontroli mozna stwierdzie na podstawie innych 
kryteri6w. W tym zakresie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym zaostrza kryteria uznania 
za podmiot wewnE?trzny. Wprowadzono bowiem wym6g, aby jed
nostka samorza,du terytorialnego samodzielnie lub wsp61nie 
z inna, jednostka, samorza,du terytorialnego posiadala 100% 
udzial6w lub akcji tego podmiotu. PrzyjE?cie takiego zapisu unie
mozliwia w praktyce wykorzystania atut6w partnerstwa publicz
no-prywatnego. Jego idea, jest umozliwienie prywatnym inwe
storom udzialu we wsp61finansowaniu inwestycji oraz w realiza
cj i dzialalnosci produkcyjnej i uslugowej, bE?da,cych dotychczas 
domena, dzialania samorza,d6w lokalnych oraz wladz panstwo
wych. Koncepcja ta wykorzystuje najwazniejsze atuty jednostek 
sektora publicznego i podmiot6w prywatnych. Wladza admini
stracyjna poprzez swoje kompetencje regulacyjne oferuje pod
miotom prywatnym stabilnose i komfort prowadzenia dzialalno
sci gospodarczej, zmniejszenie ryzyka funkcjonowania w wielu 
sektorach gospodarki , szczeg61nie w obszarze gospodarki ko
munalnej, mienie o znaczeniu strategicznym oraz mozliwose 
ksztaltowania konkurencji. Natomiast dzialalnose sektora pry
watnego to przede wszystkim dostarczenie dodatkowego kapi
talu, wi E?ksza sprawnose zarza,dzania, lepsza identyfikacja po
trzeb i optymalna alokacja zasob6w oraz zmniejszenie wplywu 
biurokracji i opcji politycznych9. Urzeczywistnianie idei partner
stwa publiczno-prywatnego w sektorze transportu jest jednym 
z zalecen Komisji Europejskiej dla panstw czlonkowskich, kt6re 
przysta,pily do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Jak podkresla 
Komisja, wykorzystanie PPP jest szczeg61nie zasadne, biora,c 
pod uwagE? ogromne wymagania finansowe potrzebne do do
prowadzenia infrastruktury w tych krajach do poziomu wyma
ganych standard6w1o. 

Samodzielne swiadczenie uslug przez odpowiedni organ lo
kalny (np. jednostka samorza,du terytorialnego) ba,dz bezposred
nie przyznanie zam6wienia podmiotowi wewnE?trznemu ograni
cza mozliwose prowadzenia dzialalnosci przewozowej do ob
szaru dzialania tego organu lokalnego. Podmioty te nie moga, 
takze uczestniczye w przetargach na swiadczenie uslug publicz
nych w zakresie pasazerskiego transportu publicznego organi
zowanych poza terytorium tego wlasciwego organu lokalnego. 
Warto zwr6cie uwagE? na konsekwencje tej regulacji dla funkcjo
nowania podmiot6w transportowych na rynku autobusowych 
przewoz6w pasazerskich . 

Wiele przedsiE?biorstw PKS w ostatnim czasie zostalo sko
munalizowanych. Samorza,dy lokalne lub ich zwia,zki sa, w tych 
sp61kach wlascicielem 100% udzial6w lub akcji. W konsekwen
cji przewoznicy ci moga, zostae uznani za podmioty wewnE?trzne. 



Bezposrednie udzielenie zam6wienia na swiadczenie usfug pu
blicznych (np. dow6z dzieci do szk6f) wyklucza mozliwose re
alizacji przewoz6w poza obszarem tych jednostek samorza,du 
terytorialnego. Dotyczy to takze przewoz6w, kt6re mogfyby bye 
zamawiane po przeprowadzeniu przetargu publicznego. Zagad
nienie to mozna przesledzie na przykfadzie hipotetycznej firmy 
transportowej. 

Zaf6zmy, ze przedsiE?biorstwo transportowe, maja,ce siedzi
bE? na terenie gminy A obsfuguje obszar przedstawiony sche
matycznie na rysunku 1. Samorza,d gminy A, maja,cy 1 00% udzia
f6w w tym przedsiE?biorstwie uznaf go za podmiot wewnE?trzny 
w rozumieniu rozporza,dzenia (WE) 1370/2007 i powierzyf bez 
przetargu dow6z dzieci do szkofy na terenie cafej gminy. Kon
sekwencja, tej decyzji bE?dzie koniecznose zaprzestania przewo
z6w na terenie gmin B, C, D i E. Linie komunikacyjne w tych 
gminach zlokalizowane sa, bowiem poza obszarem jednostki 
samorza,du terytorialnego, kt6ra udzielifa zam6wienia na usfugi 
publiczne. CzE?se linii bye moze mogfoby bye nadal obsfugiwa
na. Zgodnie bowiem z rozporza,dzeniem (WE) 1370/2007 ,nie
kt6re linie lub inne elementy skfadowe tej dziafalnosci moga, 
wchodzie na terytorium sqsiednich wfasciwych organ6w lokal
nych". Oznacza to, ze pofqczenia oznaczone na rysunku 1 linia, 
cia,gfa, mogfyby bye nadal realizowane. Przewoznik musiafby 
jednak zrezygnowae z obsfugi linii zaznaczonych linia, przery
wana,. Linie te w cafosci zlokalizowane sa, poza terytorium gmi
ny, kt6ra udzielifa bezposredniego zam6wienia swojemu pod
miotowi wewnE?trznemu. 

Mozliwose wykraczania poza granice jednostki samorza,du 
terytorialnego w ustawie z dnia 16 grudnia 201 0 r. o pub/icznym 
transporcie zbiorowym zostafa przewidziana wyfa,cznie dla trans
portu kolejowego w przewozach wojew6dzkich. Przewozy gmin
ne w tej ustawie zostaly bowiem zdefiniowane jako ,przew6z 
os6b w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywa
ny w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sa,sia
duja,cych, kt6re zawarly stosowne porozumienie lub kt6re utwo
rzyfy zwia,zek miE?dzygminny; inne niz przewozy powiatowe, 

Rys. 1. Obszar komunikacyjny obslugiwany przez hipotetycznq firm~ 
transportowq 
Zr6dlo: Opracowanie wlasne. 
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wojew6dzkie i miE?dzywojew6dzkie". Analogiczna jest definicja 
przewoz6w powiatowych i wojew6dzkich. W wojew6dzkich prze
wozach kolejowych ustawa dopuszcza ,przew6z do najblizszej 
stacj i w wojew6dztwie sa,siednim, umozliwiaja,cy przesiadki 
w celu odbycia dalszej podr6Zy lub techniczne odwr6cenie bie
gu pocia,gu". Takie sformulowanie nie uwzgiE?dnia faktu , ze rela
cje przemieszczen pasazer6w nie pokrywaja, siE? z granicami ad
ministracyjnymi wojew6dztwa 11 . 

Z przytoczonej definicji przewoz6w gminnych - i przez ana
logie przewoz6w powiatowych i wojew6dzkich - wynika inne 
podejscie do mozl iwosci wykraczania poza granice jednostki 
samorza,du terytorialnego zawarte w ustawie z dnia 16 grudnia 
201 0 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w rozporza,
dzeniu (WE) 1370/2007. W takiej sytuacji przepis rozporza,dze
nia wsp61notowego powinien bye stosowany bezposrednio. 
Ustawa stanowi bowiem tylko doprecyzowanie istnieja,cych za
pis6w. Nalezy jednak zwr6cie uwagE? na uzyte sformulowanie 
w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 2 rozporza,dzenia (WE) 1370/2007, 
kt6ry precyzuje m.in. mozl iwose wykraczania linii ,na terytorium 
sa,siednich wlasciwych organ6w lokalnych". Zapisano tam ,o ile 
nie zabrania tego prawo krajowe". RozstrzygniE?cia przez wla
sciwe instytucje (np. Naczelny Sa,d Administracyjny) wymaga, 
czy zapis ten odnosi siE? tylko do pierwszej CZE?Sci tego artykulu 
(samodzielne swiadczenie usfug ba,dz bezposrednie udzielanie 
zam6wien) czy tez do wszystkich warunk6w wysta,pienia takiej 
sytuacji, w tym linii przekraczaja,cych granice jednostki samo
rza,du terytorialnego. 

Dylematy stosowania prawa wvtctcznego 
Stosowanie prawa wyla,cznego, oczekiwane przez wielu prze

woznik6w - szczeg61nie z podmiot6w z wyla,cznym bqdz domi
nuja,cym kapitalem publicznym- maze miee zar6wno skutki po
zytywne, jak i negatywne. W preambule do rozporza,dzenia (WE) 
1370/2007 podkreslono, ze: ,nalezy pozwolie, by rynki trans
portu pasazerskiego, kt6re zostaly poddane deregulacji oraz na 
kt6rych nie istnieja, wyla,czne prawa, zachowaly swoje cechy 
i spos6b funkcjonowania na tyle, na ile jest to zgodne z wymo
gami Traktatu". Doswiadczenia funkcjonowania rynku przewo
z6w pasa2:erskich potwierdzaja, bowiem, ze w najwyzszym stop
niu uslugi publicznych przewoz6w pasazerskich rozwinE?lY siE? 
tam, gdzie zakres regulacji rynku by! najmniejszy12. TezE? tE? po
twierdzaja, badania prowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej 
nad wdrazaniem rozporza,dzenia (WE) 1370/200713. Przewoz
nicy biora,cy udzial w tych badaniach podkreslaja, jednoczesnie, 
ze stosowanie prawa wyfa,cznego - obok kontrakt6w na uslugi 
publiczne i rekompensaty - jest waznym instrumentem zachE?
caja,cym do swiadczenia uslug uzytecznosci publicznej . Stwier
dzili r6wniez motywuja,ce znaczenie odpowiedniej alokacji ryzy
ka, zysk6w, miejsca na prywatna, inicjatywE?, kreatywnosci , inno
wacji , elastycznosci, mozl iwosci re inwestowania nadwyzki fun
duszy w transport publiczny, srodk6w wspomagaja,cych zmia
nE? transportu oraz zr6wnowazonej polityki transportowej. 

W Polsce, CZE?Sto podnoszonym argumentem za wprowa
dzeniem prawa wyla,cznego jest mozliwose dostarczania kom
pleksowej uslugi dla spolecznosci lokalnej przy jednoczesnej 
minimalizacji, a nawet eliminacj i, wydatk6w publicznych. W przy
padku uzyskania prawa wyla,cznego na cala, siee transportowa, 
dan ego organizatora, przewoznik uzyskana, nadwyzkE? finansowa, 
na trasach o wysokim popycie bE?dzie przeznaczal na finanso
wanie przewoz6w nierentownych. Takie podejscie obarczone jest 
jednak istotnymi wadami. Najwazniejsza z nich dotyczy tzw. 



finansowania skrosnego. Przedsi~biorstwa PKS od wielu I at pro
wadza, taka, praktyk~ . Nadwyzk~ finansowa, z linii rentownych 
oraz z dziatalnosci pozaprzewozowej przeznaczaja, na dofinan
sowanie przewoz6w nierentownych. W ten spos6b przejmuja, 
na siebie obowia,zek swiadczenia ustug publicznych, kt6ry po
winien bye zadaniem odpowiednich wtadz samorza,dowych ba,dz 
panstwowych. R6znica w stosunku do aktualnej sytuacji bytaby 
taka, ze na okreslonym terytorium przedsi~biorstwo , kt6remu 
przyznano prawo wyta,czne, pozbawione bytoby konkurencj i. 
W tej sytuacji miatoby rzeczywiscie mozliwose generowania 
znacznie wyzszych przychod6w wynikaja,cych z funkcjonowa
nia w formie monopolu. Bytoby to jednak istotnym czynnikiem 
zawodnosci rynku wywotuja,cym nieefektywnose ekonomiczna,. 
Takie rozwia,zanie, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w przy
wotywanym raporcie dotycza,cym wdrazania rozporza,dzenia 
(WE) 1370/2007, nie powinno bye stosowane. Zaleca si~ raczej 
umozliwienie konkurowania tam, gdzie jest to mozliwe i przy
znanie rekompensaty na tych trasach, na kt6rych swiadczenie 
ustug na wtasne ryzyko przedsi~biorcy jest nieoptacalne. Roz
wia,zanie takie b~dzie korzystne zar6wno dla jednostek samo
rza,du terytorialnego, jak i dla przewoznik6w. 

Korzysci dla samorza,d6w lokalnych wynikaja, przede wszyst
kim z przejrzystosci finansowania ustug publicznych oraz istnie
nia konkurencji na rynku . Bye moze w kr6tkim okresie przedsi~

biorstwo dziataja,ce, jako monopolista maja,cy prawa wyta,czne, 
moze swiadczye ustugi publiczne bez wsparcia finansowego 
z srodk6w publicznych. w dtugim okresie jednak brak konku
rencji doprowadzi do zachowan typowych dla tej formy rynku . 
Monopolistyczna struktura rynku nie sprzyja bowiem racjonali
zacji wykorzystania zasob6w i optymalizacji koszt6w swiadcze
nia ustug. Przedsi~biorstwa b~dq wykazywaty coraz wyzsze 
koszty, uzasadniaja,c nimi potrzeb~ wzrostu cen ba,dz przyzna
nia rekompensaty za swiadczone ustugi. Brak takiej rekompen
saty b~dzie usprawiedliwieniem dla pogarszaja,cych si~ wyni
k6w finansowych i sytuacji ekonomicznej przewoznika. 

Tab. 1 
Licencje i zezwolenia na wykonywanie przewoz6w autobusowych w woje
w6dztwie lube/skim na obszarze przekraczajqcym granice 1 gminy - stan 
na 30 tistopada 2010 

Urzqd wydajqcy zezwolenia I Uczba 
przewoznikow zezwolen 

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Lubelskiego 262 1260 
Starostwo Powiatowe w Biatej Podlaskiej 3 26 
Starostwo Powiatowe w Parczewie 1 20 
Starostwo w Radzyniu Podlaskim 3 56 
Starostwo Powiatowe we Wtodawie 10 11 
Starostwo Powiatowe w Zamosciu 16 74 
Starostwo Powiatowe w Chelmie 10 8 
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie 23 42 
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim 30 53 
Starostwo Powiatowe w Zamosciu 21 180 
StarostwoE.owiatowe w Lubartowie 45 54 
starostwo powjatowe w lublinje 9 19 
Starostwo Powiatowe w lecznej 9 11 
Starostwo Powiatowe w Swidniku 30 5 
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 5 16 
Starostwo Powiatowe w Krasniku 21 54 
Starostwo Powiatowe w tukowie 14 217 
Starostwo Powiatowe w Ogolu Lubelskim 52 52 
Starostwo Powiatowe w Putawach 26 35 
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 8 39 
Starostwo Powiatowe w Rykach 19 95 
Razem 355 2327 
trodlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych lube/skiego Urzedu Marszalkowskiego 

w lublinie oraz urzed6w pawiatowych. 

Przedsi~biorstwa funkcjonuja,ce na rynku autobusowych prze
woz6w pasazerskich prowadza, zazwyczaj dziatalnose pozaprze
wozowa,. Nadwyzka finansowa z tej dziatalnosci jest, jak juz wspo
mniano, zr6dtem finansowania nierentownych przewoz6w pasa
zerskich. Taka sytuacja, choe niewtasciwa w sensie efektywnosci 
prowadzonej dziatalnosci, jest wyta,cznym problemem przeds i ~

biorstwa. Sytuacja zmieni si~ , po przyznaniu prawa wyta,cznego. 
W takiej sytuacji skrosne przeptywy finansowe moga, zmienie kie
runek. Ksi~gowe rozdzielenie koszt6w nie gwarantuje bowiem pre
cyzyjnego ich podziatu wedlug prowadzonej dziatalnosci. Cz~se 
koszt6w prowadzonej dziatalnosci pozaprzewozowej mogtaby
w ramach kreatywnej ksi~gowosci - zostae przypisana do dzia
talnosci przewozowej, stanowia,c podstaw~ domagania si~ przy
znania rekompensaty lub jej zwi~kszenia. 

Obecna struktura rynku nie sprzyja wdrazan iu prawa wyta,cz
nego w przewozach pozamiejskich. Struktura podmiotowa tego 
rynku zblizona jest do polipolu a zachowania rynkowe przewoz
nik6w wskazuja, na stosowanie polipolistycznej formy konkuren
cji. Dla rynku tego charakterystyczne sa, bowiem: 
0 wysoki stopien zatomizowania podazy, 
0 niskie bariery wejscia na rynek i wyjscia z niego, 
0 wysoki stopien homogenicznosci przedmiotu wymianyt4. 

Odzwierciedleniem poziomu konkurencji na rynku pozamiej
skich przewoz6w regularnych moze bye sytuacja w wojew6dz
twie lubelskim. Z autorskich badan przeprowadzonych w 2010 r. 
wyn ika, ze regularne przewozy autobusowe w tym wojew6dz
twie na obszarze przekraczaja,cym granice jednej gminy, tj. na 
podstawie zezwolen wydawanych przez marszatka wojew6dz
twa lubelskiego i starost6w lubelskich powiat6w, realizuje 355 
przedsi~biorstw transportowych (tab. 1). Wydano d Ia nich 2327 
zezwolen. 

Struktura rynku wynikaja,ca z danych zawartych w tabeli 1 jest 
podobna r6wniez w innych wojew6dztwach. Prowadzi to do nad
poda2:y ustug, a w konsekwencji niskiej rentownosci (a cz~sto 
deficytowosci) ich swiadczenia i braku r6wnowagi rynkowej (rys. 2) . 

cv• 
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Nadmiar podazy 
Niewykorzystane miej sca w autobusach (pocicygach) 

Wzrost konkurencji mit;dzy przewoi.nikami 
Przewaga negocjacyjna podr6i:nych 

Mozliwosc obn izen ia koszt6w podr6zy 

Mozliwosc wzrostu koszt6w podr6Zy 
Przewaga negocjacyjna przewoznik6w 

Nadmieme zatloczenie autobus6w (pocicyg6w) 
Mozliwosc rezygnacj i podr6mych z uslug transportu publicznego 

Popyt, Podaz 

Rys. 2. Stany nier6wnowagi ich skutki dla rynku przewoz6w pasa
zerskich 
Zr6d/o. Opracowanie wlasne. 



Liczne male, prywatne przedsiEiJbiorstwa, koncentrujqce swoje 
przewozy na liniach o najwiEiJkszym potencjale b~dq przeciw
dzialaly przyznaniu prawa wylqcznego kt6remukolwiek z kon
kurent6w. W wielu przypadkach dotyczylo to bEiJdzie takze finan
sowania przewoz6w pozamiejskich z srodk6w publicznych. 

lstotnym dylematem, majqcym wplyw na mozliwose przy
znania prawa wylqcznego, jest obsluga transportowa aglome
racji i gmin osciennych. Doswiadczenia ksztaltowania si~ ukla
d6w osadniczych wskazujq na wzrastajqcq roiEiJ wielkich miast. 
Sluzye one powinny rozwojowi region6w, zapewniajqc im eks
pansj~ w skali otoczenia wewn~trznego i miEiJdzynarodowego. 
Realizowane funkcje kierowane Sq zar6wno do wewnqtrz, jak 
i na zewnqtrz region6w. W zaleznosci od stopnia ich uksztalto
wania i wyspecjalizowania, jakosci i unikatowosci mogq one miee 
charakter regionalny, narodowy, kontynentalny, a nawet global
ny. Powinny bye to zatem funkcje metropolitalne15. Szczeg61ne 
znaczenie wsr6d nich rna funkcja komunikacyjna (rys. 3) , deter
minujqca rozw6j i konkurencyjnose region6w16 . Jest ona wa
runkiem otwartosci regionu i nowoczesnym czynnikiem jego roz
woju. Brak sprawnego transportu prowadzi do marginalizacji 
i trwalego wylqczenia regionu z proces6w rozwojowych17. 

Kierunki przemieszczen mieszkanc6w wielkich miast i gmin 
z nimi sqsiadujqcych r6zniq siEiJ znaczqco. Mieszkancy wielkich 
miast poruszajq si~ przede wszystkim po ich terenie. Dla miesz
kanc6w gmin istotniejsze Sq natomiast przejazdy do centrum 
aglomeracji niz przejazdy wewnqtrzgminne. Wielkie miasta Sq 
bowiem generatorem duzej liczby miejsc pracy, siedzibq licz
nych urz~d6w, szk6l, uczelni plac6wek sluzby zdrowia, kultury 
itp. Jednoczesnie obszary pozamiejskie pelniq cz~sto funkcjEiJ 
,sypialni " wielkiego miasta. 

Kreowanie sprawnego systemu transportu publicznego jest 
istotnym obszarem aktywnosci samorzqd6w wielkich miast. Brak 
takiego systemu m6glby bowiem sparalizowae funkcjonowanie 
calej aglomeracji. Zupelnie inne Sq priorytety gmin zlokalizowa
nych w poblizu duzych miast. Nie dostrzegajq one bowiem za
zwyczaj problem6w transportowych. lstniejqce liczne przedsiEiJ
biorstwa transportowe zapewniajq dow6z mieszkanc6w do du
zych miast. Potencjal rynku w tych relacjach jest na tyle duzy, ze 
nie oczekujq one wsparcia z funduszy publicznych. Przykladem 
mogq bye dojazdy do Warszawy. Z prowadzonych badan ruchu 
wynika, ze kazdego dnia granic~ tego miasta przekracza 
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ok. 260 tys. pasazer6w. Z tej liczby ok. 28% podr6zuje autobu
sami1B. Taki potencjal rynku pozwala licznym przewoznikom pro
wadzie rentownq dzialalnose przewozowq. 

Samorzqdy wielkich miast, jako organizator transportu publicz
nego na ich terenie zainteresowane Sq zar6wno zapewnieniem 
sprawnych przemieszczen wewnqtrzmiejskich, jak i na liniach do 
pobliskich gmin. Pomimo braku mozliwosci stosowania prawa 
wylqcznego, w komunikacji miejskiej tych obszar6w nie uczest
niczq praktycznie inne podmioty, niz te, kt6re zostaly wybrane 
przez organizatora. Jest to wynikiem stosowania innych instru
ment6w prowadzqcych do wzrostu atrakcyjnosci komunikacji 
miejskiej wobec innych przewoznik6w, kt6rzy chcieliby realizo
wae takie przewozy. Do instrument6w tych zaliczye mozna re
kompensatEiJ za swiadczenie uslug publicznych, zintegrowany 
system taryfowy czy finansowanie inwestycj i taborowych. Z ba
dan autorskich wynika, ze niekt6rzy przewoznicy realizujqcy po
zamiejskie przewozy autobusowe uwazajq, iz mogliby skutecz
nie konkurowae na niekt6rych liniach miejskich. Koszt wozokm 
w ich przedsiEiJbiorstwie jest bowiem znacznie nizszy niz w przed
si~biorstwach komunikacji miejskiej obslugujqcych te lin ie. Za
zwyczaj nie uwzgiEiJdniajq jednak, ze wiele przemieszczen we
wnqtrzmiejskich realizowane jest r6Znymi srodkami transportu 
i po r6znych liniach. W takiej sytuacji pasaierowie kupujq bilety 
czasowe umozliwiajqce przesiadanie siEiJ w dowolnych miejscach. 
Podmiot, kt6ry nie zapewni tej mozliwosci nie rna szans na sku
teczne konkurowanie. Ponadto pasazerowie pokrywajq tylko 
cz~se koszt6w realizacji komunikacji miejskiej. Z danych lzby 
Gospodarczej Komunikacji Miejskiej wynika, ze stopien pokrycia 
koszt6w komunikacji miejskiej wplywami z bilet6w w duzych mia
stach w 2010 r. wynosil: w Warszawie- 31 %, Katowicach- 44%, 
Poznaniu - 39%, Krakowie- 60%, Szczecinie- 44%, Gdansku-
52%, Gdyni - 42%, Lublinie - 53%, Bydgoszczy- 49%. 

Samorzqdy wielkich miast wypracowaly rozwiqzania umoz
liwiajqce sprawne funkcjonowanie komunikacji na ich terenie. 
OdrEiJbnym problemem jest natomiast komunikacja do gmin sq
siadujqcych. Powstaje przedstawiona wczesniej wqtpliwose do
tyczqca mozliwosci wykraczania poza granice tej jednostki. 
Ponadto samorzqdy wielkich miast oczekujq wsparcia finanso
wego organizowanej komunikacji przez gminy, na terenie kt6-
rych organizujq linie ,wybiegowe". Obsluga takich linii, jak poka
zujq doswiadczenia niekt6rych miast stanowi pole potencjalnych 
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Rys. 3. Funkcje metropolitalne i ich wzajemne powiqzania 
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konflikt6w. Niekt6re bowiem gminy podmiejskie dysponujq wla
snymi przeds i~biorstwam i transportowymi bqdz uwazajq, ze ko
munikacj~? zapewniq podmioty samodzielnie organizujqce prze
wozy. W tym drugim przypadku gminy nie muszq ponosie zad
nych wydatk6w z srodk6w publicznych . Taka sytuacja nie za
wsze jest do przyj~?cia dla organizatora transportu publicznego 
w wielkim miescie. Nie jest on bowiem zainteresowany udost~?P
nieniem przystank6w licznym przewoznikom, a co wi~cej oba
wia si~ ewentualnego uszczuplenia przychod6w. W tej sytuacji 
mogq zostae wyznaczone punkty przesiadkowe na obrzezach 
aglomeracji bqdz autobusy obslugujqce linie pozamiejskie b~?d C! 
zatrzymywaly si~ na wybranych przystankach wskazanych przez 
organizatora transportu publ icznego. Powstaje tu dylemat 
0 prawnq mozliwose odmowy udost~pniania przystank6w dla 
przewoznik6w chcqcych wykonywae przewozy na podstawie 
zgloszenia. Ustawa z dnia 16 grudnia 201 0 r. o publicznym trans
porcie zbiorowym naklada na przedsi~?biorc~ . przed zlozeniem 
zgloszenia, obowiqzek uzgodnienia zasad korzystania z przy
stank6w polozonych w granicach administracyjnych miast. Wla
sciciellub zarzqdca takich przystank6w uzgadnia zasady korzy
stania z nich, jesli proponowany rozklad jazdy: 
0 zawiera wlasciwe przystanki komunikacyjne lub dworce, 
0 nie ograniczy przepustowosci przystank6w komunikacyjnych 

lub dworc6w, 
0 nie spowoduje zagrozenia dla organ izacji lub bezpieczen

stwa ruchu. 
Spelnienie pierwszego z warunk6w od 1 stycznia 2017 r. uza

leznione b~?dzie prawdopodobnie od sposobu ich okreslenia 
przez organizatora lub wlasciwy organ jednostki samorzqdu te
rytorialnego. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1, pkt. 7 organizator 
transportu okresla przystanki komunikacyjne i dworce, kt6rych 
wlascicielem lub zarzqdzajqcym nie jest jednostka samorzqdu 
terytorialnego, udost~pnione dla wszystkich operator6w i prze
woznik6w. Jest to znacznie bardziej rygorystyczny wym6g niz 
zawarty w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogo
wym t9. Literalna analiza jego brzmienia wskazuje bowiem, ze 
wykaz ten b~dz ie m6gl obejmowae przystanki, kt6re b~?d C! do
St~?pne tylko dla wybranych podmiot6w. W przypadku przystan
k6w, kt6rych wlascicielem lub zarzqdzajqcym jest jednostka sa
morzqdu terytorialnego, wykaz przystank6w dla operator6w 
i przewoznik6w powinien zostae uchwalony przez jej wlasciwy 
organ wraz z warunkami i zasadami korzystania. W tym przepi
sie pomi~to slowo ,wszystkich" odnoszqce siE? do operator6w 
i przewoznik6w. Bye moze oznacza to, ze samorzqd nie ma pra
wa odm6wie dostE?pu, o ile spelnione Sq dwa pozostale warun
ki. Wystarczy jednak, ze samorzqd przek8Ze przystanki przed
si~biorstwu komunikacji miejskiej i w ten spos6b zostanie spel
niony warunek wlasnosci. Jesli pod ana interpretacja jest popraw
na, przepis ten moze bye traktowany, jako inna - niz prawo wy
lqczne -forma ograniczania dostE?PU do rynku. 

Drugi z podanych warunk6w dotyczy ograniczenia przepu
stowosci przystank6w komunikacyjnych lub dworc6w. Sformulo
wanie tego zapisu budzie maze jednak wqtpliwosci. W najprost
szym uj~?ciu przepustowose przystanku oznacza maksymalnq licz
b~? pojazd6w, kt6re mogq zatrzymae s i ~? na tym przystanku w jed
nostce czasu. Oblicza si~? jq jako iloraz tej jednostki czasu i sred
niego czasu pobytu pojazdu na przystanku. Jesli zatem przewoz
nik zaplanuje identyczny czas postoju, jak autobusy innych pod
miot6w, przepustowose nie zostanie ograniczona. Uzyte sformu
lowanie daje jednak mozliwosci innej interpretacji, kt6ra moze 
stanowie podstaw~? odmowy uzgodnienia rozkladu jazdy. 

• przystank i 

linia gminna 

linia powiatowa 

Rys. 4. Prawa wyiqczne a nakladanie sie linii 
Zr6d/o: Opracowanie wlasne. · 

Dylematy udzielania prawa wylqcznego mogq dotyczye na
kladania s i ~? kompetencji organizator6w. Zal6zmy, ze gmina A 
(rys. 4) udzielila prawa wylqcznego swojemu podmiotowi we
wn~trznemu. Przez teren tej gminy prowadzi linia powiatowa, 
uruchomiona na podstawie zgloszenia. W takiej sytuacji powstal
by dylemat, czy przewoznik obslugujqcy takq lini~? mialby pra
wo zatrzymywae si~ na przystankach na terenie gminy A. Gdy
by istnial taki zakaz, to mieszkancom tej gminy uniemozliwiono 
by korzystanie z transportu publicznej w relacjach innych, niz 
tylko zlokalizowanych na jej terenie. Gdyby takiego zakazu nie 
bylo, przyznane prawo wylqczne byloby nieskuteczne. Przed
stawiony problem dotyczy r6wniez powiqzan innych jednostek 
samorzqdu. 

Rozwazajqc celowose ewentualnego wprowadzenia prawa 
wylqcznego na uslugi transportu publicznego, uwzgl~dn ie na
lezy relacje pomi~?dzy transportem kolejowym i autobusowym. 
Odpowiedzialnose samorzqd6w wojew6dzkich za organizowa
nie i finansowanie kolejowych przewoz6w regionalnych mo
glaby prowadzie do pr6by wyeliminowania przewoznik6w au
tobusowych z niekt6rych linii komunikacyjnych . Uzasadnieniem 
moglaby bye dbalose o finanse publiczne. Tez~ t~ potwierdza 
wypowiedz sprzed kilku lat wicemarszalka wojew6dztwa ma
zowieckiego: ,Pelnimy jedynie ro l ~ notariusza wobec przed
si~biorc6w chcqcych wozie pasazer6w autobusami . Jest wol
ny rynek, ale w sytuacji , gdy musimy dokladae do tego z pie
ni~dzy publicznych, bo do ulg na bilety autobusowe r6wniez 
doplacamy, powinnismy m6c decydowae o preferowanej for
mie transportu. Zgodnie z teoriq transportu publicznego tam, 
gdzie potok przekracza 50 os6b, powinien wchodzie wi~kszy 
transport szynowy. Po wyl iczeniach powinnismy okreslie: tu 
jezdzq autobusy, a tu kolej . lnaczej dochodzi do marnowania 
publ icznych pieni~?dzy " 20 . 

Uklad linii kolejowych nie pokrywa si~ z ukladem drogowym. 
Dost~?pnose pociqg6w jest znacznie nizsza niz autobus6w. Moz
na znaleze jednak relacje, w kt6rych pasazerowie korzystajq za
r6wno z transportu kolejowego, jak i autobusowego (np. Ra
dom- Warszawa). Trudno sobie wyobrazie w jaki spos6b sku
tecznie mozna byloby wyegzekwowae takie prawo wylqczne. 

Ostatni z dylemat6w prezentowanych w niniejszym artykule 
(choe zapewne nie ostatni z mozliwych), dotyczy wspomnianej 
skutecznosci egzekwowania prawa wylqcznego. Rozwazye na
lezy w czyich kompetencjach byloby kontrolowanie przestrze
gania przyznanych praw wylqcznych. Nalezaloby przeprowadzie 
takze analiz~ . czy koszty stosowania prawa wylqcznego nie by
lyby wyzsze od ewentualnych korzysci. 
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Zakonczenie 
Prawo wylqczne w publicznym transporcie zbiorowym, choe 

mozliwe do stosowania zgodnie z prawem unijnym, jest instru
mentem, kt6ry - w opinii Komisji Europejskiej - powinien bye 
stosowany w ograniczonym zakresie. Jego udzielenie ma bo
wiem negatywny wplyw na konkurencj~ , stanowiqcq - przynaj
mniej w deklaracjach politycznych- jed en z podstawowych fila
row kreowania konkurencyjnosci gospodarki europejskiej. 

Udzielanie praw wylqcznych w publicznym transporcie zbio
rowym reguluje rozporzqdzenie (WE) nr 1370/2007. Z przywoly
wanych badan przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europej
skiej wynika, ze stwarza ono wiele problem6w interpretacyjnych, 
w tym dotyczqcych koncepcji praw wylqcznych. W konsekwen
cji wiele zastrzezen sformulowano do um6w na swiadczenie 
uslug publicznych w r6znych panstwach czlonkowskich. Umo
wy te nie zawsze okreslajq wyraznie zakres i rodzaj nadawa
nych praw wylqcznych. Brak jest r6wniez cz~sto wykazania 
zwiqzku pomi~dzy nalozonym obowiqzkiem swiadczenia uslug 
a przyznanymi prawami. 

Przyznanie praw wylqcznych nie maze bye traktowane jako 
jedyny instrument, kt6rego zastosowanie rozwiqze problemy 
transportu publicznego. R6wnie wazne sq takze przejrzyste umo
wy 0 swiadczenie uslug publicznych. w uzasadnionych przy
padkach zawierae powinny one rekompensaty, umozliwiajqce 
przewoznikowi pokrycie nie tylko poniesionych koszt6w realiza
cji uslugi, ale takze wygospodarowanie rozsqdnego zysku. Sta
nowi on trwalq i silnq motywacj~ kierujqcq dzialaniami przedsi~
biorstwa, prowadzqc do wzrostu wartosci uslug transportowych 
dla wszystkich interesariuszy. 

W kreowaniu nowoczesnego systemu transportu istotne jest 
budowanie swiadomosci wladz lokalnych, ze sprawna i efek
tywna komunikacja stanowi istotny czynnik budowania konku
rencyjnosci region6w. Prowadzi to do poprawy zamoznosci i ja
kosci zycia mieszkanc6w oraz przeciwdzialania wykluczeniu spo
lecznemu . Wladze publiczne oraz menedzerowie przedsi~
biorstw transportowych, w tym z dominujqcym kapitalem pu
blicznym, powinni miee swiadomose, ze odpowiedzialnose za 
dostarczanie uslug publicznych spoczywa na organach wlasci
wych wladz samorzqdowych i panstwowych. Spoleczna odpo
wiedzialnose biznesu nie maze bye haslem uzasadniajqcym nie
efektywnose prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. 

Aut or: 
prof. nadzw., dr hab. Tadeusz Dyr - Uniwersytet Technologicz
no-Humanistyczny w Radomiu, Wydzial Ekonomiczny 

Artykul zostal przygotowany na konferencjf? Polskiej lzby Gospo
darczej Transportu Samochodowego i Spedycji, kt6ra odbyla sif? 
w Kazimierzu Dolnym w dniach 18-19 wrzesnia 2012 r. 
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