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Wstęp
Wprowadzanie nowych rozwiązań [22, 
30] regulujących dostęp osób zamieszku-
jących obszary administracyjne naszego 
kraju do publicznej komunikacji, w tym 
kontraktów na usługi publiczne, fi nan-
sowanych ze środków budżetowych, po-
winno być korzystne dla pasażera i prze-
woźnika. Przewoźnik uzyska dopłatę za 
obsługę linii od samorządu, co sprawi, że 
cena taryfowa dla pasażera będzie niska. 
Problemem jest ustalenie względnej rów-
nowagi pomiędzy popytem na te usługi 
a możliwościami wydatków z budżetu sa-
morządu na rekompensaty za wykonywa-
ne przewozy. Samorząd ma ustalić popyt 
na wybranych liniach komunikacyjnych 
w regionie. Do wykonania tego procesu 
potrzebna jest niezbędna wiedza zawarta 
w kapitale ludzkim oraz sprawna organi-
zacja i dysponowanie odpowiednim sys-
temem teleinformatycznym. Podaż z kolei 
wykonywać będą operatorzy jako zlecone 
zadanie precyzyjnie określone w umowie 
zawartej na określony czas. 

W działalności przedsiębiorstw trans-
portowych istotne znaczenie ma ryzyko 
uzyskania zaplanowanych dochodów. 
W przypadku usług użyteczności publicz-
nej poziom tego ryzyka zależny jest od 
trybu wyboru operatora i szczegółowych 
zapisów w umowie o świadczenie usług. 
W skrajnym przypadku operator pozba-
wiony jest tego ryzyka, gdyż organizator 
może pokrywać wszystkie uzasadnio-
ne koszty świadczenia usług. Zupełnie 
inaczej będzie jednak w przypadku tzw. 
działalności komercyjnej (poza umową na 
świadczenie usług publicznych). W tym 
zakresie działalność jest obarczona znacz-
nym ryzykiem. Dlatego przewoźnicy, jako 

przyszli operatorzy, będą musieli opraco-
wać nową strategię działania z uwzględ-
nieniem wymogów określonych w usta-
wie o publicznym transporcie zbiorowym. 

Treść artykułu ma spełnić dwa cele: 
pierwszym jest zaprezentowanie przesła-
nek ekonomicznych i organizacyjnych, 
jakimi należy się kierować w planowaniu 
popytu i organizowaniu usług użyteczności 
publicznej. Drugim celem jest ustalenie stra-
tegii, jaką powinien przyjąć operator przy 
angażowaniu się w obsługę przewozów 
użyteczności publicznej i pozostałej części 
rynku przewozów pasażerskich na obszarze 
danego samorządu terytorialnego. 

1. Czynniki determinujące popyt 
na usługi w regionalnych przewozach 
pasażerskich
Istnieje tradycyjnie przekonanie, że cena 
usługi (lub dobra) najsilniej wywiera 
wpływ na ilościową wielkość popytu. 
Współcześnie – obok ceny – wymienia 
się inne czynniki. W rozważaniach nad 
popytem każdego dobra (nie tylko usług 
w przewozach) uwzględnia się zmiany 
w liczebności populacji mieszkańców, 
podaży usług substytucyjnych i komple-
mentarnych, dochodach mieszkańców, 
oczekiwaniach konsumentów, preferencji 
(gustach) [16, s. 120–126]. Grafi czną pre-

 

Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym określone zostały nowe zasady organizacji i fi -
nansowania przewozów użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono wpływ tych aktów prawnych na funkcjonowanie rynku lokal-
nych i regionalnych przewozów pasażerskich.

Słowa kluczowe: usługi użyteczności publicznej, transport regionalny.

Rys. 1. Czynniki kształtujące popyt
Źródło: [31, s. 84].



zentację czynników determinujących po-
pyt przedstawiono na rysunku 1.

Potrzeby występujące na rynku regio-
nalnych przewozów pasażerskich zaspo-
kajane są zarówno przez indywidualne 
środki (głównie samochody osobowe, ale 
także motocykle, rowery itp.), jak i trans-
port zbiorowy. Ponadto na rynku może 
istnieć część potrzeb przewozowych, 
które nie są realizowane. Stąd rozwój 
rynku regionalnych przewozów pasażer-
skich wymaga podjęcia działań zmierza-
jących do zwiększenia popytu. Działania 
te mogą być zależne od przedsiębiorstw 
transportowych (np. wdrożenia efektyw-
nej strategii marketingowej, uwzględnia-
jącej potrzeby i preferencje podróżnych), 
jak i mogą wynikać z postępowania pod-
miotów sfery regulacyjnej (np. ustalanie 
przez samorząd uprawnień do ulgowych 
przejazdów, fi nansowanie usług użytecz-
ności publicznej, wspieranie inwesty-
cji taborowych). Zmiana popytu może 
być również determinowana zmianami 
w otoczeniu sektora transportu (np. bez-
robocie) oraz zmianami w postępowaniu 
konsumentów (np. przywiązanie do wła-
snego samochodu) [9, s. 37].

W przypadku przejazdów na liniach 
użyteczności publicznej występuje możli-
wość skorzystania z substytutu, jakim jest 
podróżowanie samochodem osobowym. 
Intuicyjnie możemy stwierdzić, że jazda sa-
mochodem jest znacznie droższa i właści-
ciel pojazdu nie będzie z niego korzystał. 

Nie zawsze tak jest, jeśli właściciel pojaz-
du dysponuje dość znacznym budżetem 
domowym i przeznacza określoną kwotę 
na wydatki związane z jeżdżeniem samo-
chodem osobowym. Jeśli korzystanie z sa-
mochodu nie jest dla niego zbyt dużym 
obciążeniem fi nansowym, to usługę prze-
wozową użytku publicznego traktuje jako 
dobro niższego rzędu. W takim przypadku 
zmiana cen in minus lub in plus na dobra 
niższego rzędu (użytku publicznego) nie 
wpływa na jego wybór sposobu podróży. 
Samochód osobowy, poza wysokimi kosz-
tami eksploatacji, ma wiele walorów, które 
podnoszą wartość usługi w stosunku do 
przewozów publicznych (czas jazdy, do-
stępność w każdej chwili, możliwość do-
tarcia w dowolne miejsce, itp.).

W Polsce zbliżamy się do stanu nasy-
cenia rynku samochodami osobowymi 

(taką „nienaukowo” uznaną liczbą jest 500 
samochodów osobowych na 1 000 miesz-
kańców). Należy więc spodziewać się, że 
wielu właścicieli samochodów osobowych 
nie będzie korzystało z komunikacji zbio-
rowej, w tym użytku publicznego. Potwier-
dzają to dane empiryczne – istnieje wy-
soka korelacja pomiędzy wzrostem liczby 
samochodów osobowych a spadkiem po-
pytu na usługi przewozowe (rys. 2). 

Dla ustalenia względnie dokładnego po-
pytu niezbędne jest dokonanie segmenta-
cji osób, które będą odbywały podróże na 
wybranych relacjach pomiędzy miejsco-
wościami zarówno komunikacją użytku 
publicznego, jak i własnymi samochodami 
osobowymi. Wyróżnić można trzy podsta-
wowe segmenty rynku przemieszczania 
się osób środkami przewozowymi. 

Do pierwszego segmentu rynku zaliczyć 
można osoby jeżdżące tylko samochodem 
osobowym, niekorzystające z transpor-
tu zbiorowego. Te osoby stać na wydatek 
z własnego budżetu domowego, aby cią-
gle eksploatować samochód osobowy. 

Do drugiego segmentu należą osoby 
posiadające samochód osobowy, ale dys-
ponują skromnym budżetem domowym 
i nie zawsze mogą eksploatować pojazd. 
W wyborze sposobu dotarcia do celu po-
dróży, zależnie od okoliczności (wyzna-
czonego czasu dojazdu, pogody, dostęp-
ności itp.), będą korzystały z przewozów 
użytku publicznego bądź samochodu 
osobowego. 

Do trzeciego segmentu należą osoby 
nieposiadające samochodu osobowego 
i one będą stałymi pasażerami na ustalo-
nej relacji przewozowej. Od liczebności 
tych osób będzie zależał popyt na okre-
ślonej linii. Osoby z tego segmentu naj-
więcej skorzystają na dostępie do usługi 
użytku publicznego (dojazd do szkoły, 
pracy, miejsc związanych z życiem kultu-
ralnym, ośrodków zdrowia itp.) Określe-
nie wielkości popytu będzie kluczowym 
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Rys. 2. Wpływ wzrostu liczby samochodów osobowych na wielkość przewozów pasażer-
skich samochodami osobowymi i autobusami
Źródło: oprac. własne na podst. [28].

Rys. 3.  Zależności pomiędzy potrzebami a popytem na rynku przewozów regionalnych
Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem [32, s. 26].



problemem dla ustalenia linii komunika-
cyjnej w „sprawiedliwym” wymiarze fi nan-
sowania usług użyteczności publicznej 
przez samorządy lokalne i regionalne. 

Oprócz wymienionych trzech segmen-
tów rynku istnieje również grupa osób, 
których potrzeby przewozowe pozostają 
niezaspokojone (rys. 3). Stąd pozyskanie 
nowych podróżnych wymagania podję-
cia przez przedsiębiorstwa transportowe 
takich działań, które spowodują wzrost 
satysfakcji podróżnych korzystających 
z transportu zbiorowego. Ważnym ele-
mentem tych działań może być opraco-
wanie i wdrożenie efektywnej strategii 
marketingowej, uwzględniającej potrze-
by i preferencje podróżnych. Działania ta-
kie powinny podejmować również samo-
rządy województw. Koncentrować się one 
powinny na promowaniu takich zacho-
wań, które doprowadzą do wzrostu za-
interesowania transportem publicznym. 
Jednocześnie należy mieć świadomość, 
że nawet najlepiej przygotowana strate-
gia nie gwarantuje pozyskania wszystkich 
grup społecznych. Część społeczeństwa 
nie jest bowiem zainteresowana korzy-
staniem z transportu publicznego przy 
zaspokajaniu potrzeb przewozowych. 

Szczegółowa analiza czynników de-
terminujących popyt na usługi przewo-
zowe na rynku przewozów regionalnych 
wskazuje, że w perspektywie najbliższych 
kilkunastu lat oczekiwać można dalszego 
spadku popytu na przewozy regionalne. 
Szczególnie niekorzystne są tendencje de-
mografi czne – zarówno w Polsce, jak i w in-

nych państwach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej. Z prognoz przygotowanych 
dla potrzeb Komisji Europejskiej wynika, 
że liczba mieszkańców Unii Europejskiej 
(UE-27) wraz z Norwegią i Szwajcarią wzro-
śnie z 495 mln w 2008 r. do ok. 520  mln 
w 2040  r. W kolejnych dwudziestu latach 
nastąpi spadek liczby ludności do pozio-
mu ok. 505 mln. W okresie tym nastąpi 
znacząca zmiana struktury wiekowej lud-
ności. Średni wiek wzrośnie się z 40,4  lat 
w 2008 r. do 47,9 lat w 2060 [13] (rys. 4). 

Starzenie się ludności w Unii Europej-
skiej jest wynikiem czterech tendencji de-
mografi cznych, tj.:
1) niskiej wartości koniunkturalnego 

wskaźnika płodności – średnia licz-
ba dzieci przypadających na kobietę 
wynosi 1,5. Jest to znacznie poniżej 
wskaźnika odnowy pokoleń (wynoszą-
cego 2,1), koniecznego do stabilizacji 
liczby ludności przy braku imigracji. Do 
2030 r. spodziewany jest wzrost ograni-
czony do 1,6 (niektórzy demografowie 
są jednak zdania, że niska wartość tego 
wskaźnika jest nieodwracalna);

2) stopniowego osiągania wieku emery-
talnego przez pokolenie z powojenne-
go wyżu demografi cznego – tzw. „baby 
boom”. Zjawisko to będzie zanikać, acz-
kolwiek proces może trwać dziesiątki lat;

3) wzrostu oczekiwanej długości życia. 
Przewiduje się, że do 2050 r. średnia 
długość życia wzrośnie o ok. 5 lat w po-
równaniu z aktualną długością. Dopro-
wadzi to do istotnego wzrostu liczby 
osób w wieku 80–90 lat; 

4) wzrostu liczby imigrantów. Przewidu-
je się, że do 2050 r. ok. 40 mln osób 
wyemigruje do UE. Czynnik ten może 
częściowo zrekompensować wpływ ni-
skiego wskaźnika płodności i przedłu-
żenia oczekiwanej długości życia [15]. 
Prognozy demografi czne wskazują, że 

szczególnie niekorzystna sytuacja wystą-
pi w Polsce. Przewiduje się, że do 2060 r. 
liczba mieszkańców naszego kraju spad-
nie do ok. 31,1 mln, tj. o 18%. W tym czasie 
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 
wzrośnie o 119% (przy średniej dla UE na 
poziomie 79%). Występował będzie także 
systematyczny spadek ludności w wieku 
produkcyjnym. Z przywoływanych pro-
gnoz wynika, że liczba ludności czynnej 
zawodowo zmniejszy się do 2060 r. w Pol-
sce o 40%, a w UE o 15%. Dynamikę zmian 
ludności w różnych grupach wiekowych 
przedstawiono na rysunku 5. 

Spadek liczby ludności w Polsce, w tym 
przede wszystkim w wieku przedproduk-
cyjnym i produkcyjnym, ma niekorzystny 
wpływ na popyt w regionalnych przewo-
zach pasażerskich. Wyniki badań potrzeb 
transportowych wskazują bowiem, że 
podróżnymi najczęściej korzystającymi 
z transportu regionalnego są dojeżdża-
jący do pracy i szkół. W przejazdach tych 
korzystają oni z biletów okresowych. We-
dług danych GUS w 2012 r. ponad 54% 
pasażerów regularnej komunikacji auto-
busowej korzystało z biletów okresowych 
(szkolnych i pracowniczych) [27]. 

Negatywny wpływ na popyt w regio-
nalnych przewozach pasażerskich mają 
trendy urbanizacyjne. Globalny udział 
ludności zamieszkałej na obszarach miej-
skich zwiększył się z 29% w 1950 r. do ok. 
49% w 2005 r. Przewiduje się, że w 2030 r. 
w miastach będzie mieszkało ok. 60% lud-
ności świata. W Europie udział ludności 
zamieszkałej na obszarach miejskich jest 
wyższy niż średnio na świecie. W 2005 r. 
kształtował się na poziomie 72%. Przewi-
duje się, że w 2030 r. wzrośnie do 78% [29]. 
Uwzględniając prognozowany spadek 
liczby ludności, przypuszczać należy, że 
znacząco zmniejszy się zapotrzebowanie 
na podróże pozamiejskie, a w konsekwen-
cji ograniczony zostanie popyt na rynku 
regionalnych przewozów pasażerskich. 

Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi 
popytu na usługi transportu publiczne-
go może być polityka transportowa Unii 
Europejskiej. Głównym jej celem jest 
stworzenie systemu stanowiącego pod-
stawę postępu gospodarczego w Euro-
pie, wzmacniającego konkurencyjność 
i oferującego usługi w zakresie mobilno-
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Rys. 4. Średni wiek ludności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii
Źródło: [13].



ści o wysokiej jakości przy oszczędnym 
gospodarowaniu zasobami. W praktyce 
oznacza to, że sektor transportu musi zu-
żywać mniej energii w bardziej ekologicz-
ny sposób, lepiej korzystać z nowoczesnej 
infrastruktury i ograniczać negatywny 
wpływ na środowisko oraz najważniejsze 
zasoby naturalne, takie jak wodę, ziemię 
i ekosystemy. Dla realizacji tego celu za-
łożono konieczność powstania nowych 
wzorców transportu, pozwalających na 
zaspokajanie wzrastającego popytu na 
usługi przewozowe za pomocą najwydaj-
niejszych środków lub kombinacji takich 
środków. Transport indywidualny powi-
nien ograniczać się do ostatnich odcin-
ków podróży. Musi on być również ekolo-
giczny. Cele szczegółowe w tym zakresie 
obejmują m.in. zmniejszenie o połowę 
liczby samochodów o napędzie konwen-
cjonalnym w transporcie miejskim do 
2030 r. oraz wyeliminowanie ich z miast 
do 2050 r. [5]. Niezależnie od oceny real-
ności tych rozwiązań Komisja Europejska 
wspierać będzie działania zmierzające do 
osiągnięcia sformułowanych celów. Po-
twierdzają to liczne komunikaty, dyrek-
tywy i rozporządzenia odnoszące się do 
przyszłości transportu publicznego w Unii 
Europejskiej. Wskazują one na możliwość 
ograniczenia dostępu samochodami 
osobowymi do dużych miast. W tej sy-
tuacji wzrastać może zapotrzebowanie 
na transport publiczny. Nie oznacza to 
jednak znaczącego przyrostu popytu na 
zbiorowe przewozy regionalne. Tworzone 

systemy transportu zbiorowego w mia-
stach, w tym rozwiązania umożliwiające 
pozostawianie własnych samochodów na 
obrzeżach aglomeracji, mogą prowadzić 
do znaczącego wzrostu popytu w komu-
nikacji miejskiej i niewielkiego w komuni-
kacji pozamiejskiej. 

Niekorzystny wpływ na popyt w regio-
nalnych przewozach pasażerskich mają 
także, oprócz wymienionych czynników, 
takie determinanty, jak uwarunkowania 
społeczne i kulturowe, percepcja usług 
transportu publicznego, niska zdolność 
przedsiębiorstw transportowych do kre-
owania wysokiej wartości usług, zmniej-
szająca się podaż usług (ograniczanie ob-
sługi do linii komunikacyjnych o wysokim 
popycie) czy brak zainteresowania wielu 
samorządów kreowaniem nowoczesne-
go systemu transportowego. Ten ostatni 
czynnik wynika z niskiej świadomości 
władz i pracowników samorządowych, że 
dobrze rozwinięty system transportowy 
jest ważnym czynnikiem rozwoju lokalne-
go i regionalnego. W wielu przypadkach 
nałożone na samorząd zobowiązanie do 
organizowania i fi nansowania przewozów 
użyteczności publicznej postrzegane jest 
jako obciążenie dla budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego. 

Sformułowaną tezę o niekorzystnych 
trendach w kształtowaniu popytu na ryn-
ku przewozów pasażerskich potwierdzają 
prognozy przygotowane dla potrzeb Stra-
tegii rozwoju transportu do 2020 roku [26]. 
Wynika z nich, że do 2030 r. liczba pasaże-

rów w pozamiejskim transporcie autobu-
sowym zmniejszy się o ponad 20% przy 
niewielkim spadku pracy przewozowej 
(tab. 1). W konsekwencji wzrośnie średnia 
odległość przewozu 1 pasażera. Oznacza 
to, że spadek popytu w przewozach re-
gionalnych będzie jeszcze większy. 

2. Przygotowanie potencjału 
intelektualnego organizatora 
do wdrożenia i obsługi przewozów 
użytku publicznego
Zgodnie ze współczesnym podejściem do 
zarządzania wielopodmiotowymi organi-
zacjami o zróżnicowanej własności i celach 
działania przyszły regionalny transport 
użyteczności publicznej będzie miał struk-
turę dwuszczeblową na każdym pozio-
mie władzy samorządowej kraju. Decyzje 
dotyczące zasad działania regionalnego 
systemu przewozów pasażerskich i wy-
znaczania zadań przewozowych oraz kon-
trolowania ich wykonywania będą uloko-
wane na poziomie władzy samorządowej 
(u organizatora), a bieżącą realizację zadań 
(dynamiczną organizację przewozów) za-
pewni jeden lub kilku operatorów. Zakres 
zadań do wykonania przez organizatora 
systemu przewozów w najprostszym uję-
ciu przedstawia rysunek 6.

Sprawowanie władzy organizacyj-
nej w zakresie regionalnego transportu 
publicznego wymaga posiadania od-
powiedniej wartości kapitału niemate-
rialnego – będącego częścią składową 
wartości niematerialnej przedsiębiorstwa 
[17] i kapitału materialnego fi nansują-
cego posiadany majątek. Organizator, 
zgodnie z wymogami nowej ekonomii, 
powinien posiadać odpowiedni kapitał 
intelektualny, którego trzonem jest wie-
dza. Dysponując znaczącym potencjałem 
kapitału intelektualnego, można racjonal-
nie realizować:

 projekt systemu regionalnego trans-
portu publicznego w wymiarach:

 – materialnym: infrastruktura komuni-
kacyjna, tabor, drogi przepływu pie-
niądza, potoki pasażerskie,

 – informacyjnym: rozkłady jazdy, ceny 
taryfowe (zatwierdza samorząd), 
informacje dla pasażera, regulacje 
organizacyjno-prawne w relacji wła-
dze samorządowe – organizator – 
operator – pasażer, 

 – ustalania parametrów jakości ofero-
wanych produktów;

 zarządzanie systemem, tj. planowanie 
operatywne rozkładu jazdy na sieci, 
organizowanie, koordynowanie i przy-
dzielanie zadań operatorom, kontrola 
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Rys. 5. Dynamika zmian liczby ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych 
Źródło: oprac. własne na podst. [13].



wykonawstwa przewozów oraz ocena 
wartości sprzedawanych produktów 
(usług przewozowych); 

 regulacje przepływem pieniądza po-
między pasażerem, dystrybutorem, bu-
dżetem samorządowym, operatorem 
a pozostałymi interesariuszami;

 opracowywanie strategii zmian w za-
kresie: telematyki, struktury nowego 
taboru, dostępności produktów dla pa-
sażera, wirtualizacji systemu biletowe-
go, kontroli wykonawstwa, tworzenia 
wartości dodanej dla pasażera.
Projekt i funkcjonowanie systemu re-

gionalnych przewozów użyteczności pu-
blicznej powinien być podporządkowany 
dostarczaniu wysokiej wartości produktu 
dla pasażera i tworzeniu wartości doda-
nej. Ojciec menadżeryzmu amerykań-
skiego P. Drucker w wielu swoich pracach 
podkreśla, „że punktem wyjścia do pracy 
nad polityką i strategią zarządzania musi 
być informacja o wartościach i potrze-
bach potencjalnych klientów fi rmy”  [8]. 
Brak takiej informacji powoduje, że do-
starczane usługi transportowe mają ni-
ską wartość. W konsekwencji następuje 
spadek popytu na usługi realizowane 
transportem zbiorowym. Nie sprzyja to 
także budowaniu długoterminowych re-
lacji pomiędzy przedsiębiorstwami trans-
portowymi a użytkownikami transportu. 
Potwierdzają to badania skłonności do 
polecenia znajomym i krewnym usług re-
alizowanych na rynku regionalnych prze-
wozów pasażerskich, będącej elementem 
lojalności pasażerów wobec transportu 
publicznego [9, s. 191]. Tymczasem lo-
jalność to nie tylko skłonność do wielo-
krotnego korzystania z oferty przedsię-
biorstwa. Jest ona także wyrazem innych 
działań niż zakup, ale także korzystnych 
z punktu widzenia interesów przedsię-
biorstwa (np. rozpowszechnianie pozy-
tywnych informacji o przedsiębiorstwie 
i jego produktach) [19, s. 3]. 

Niska lojalność wobec transportu pu-
blicznego jest niewątpliwie wynikiem 
wielu czynników o charakterze behawio-
ralnym. Mają one również swoje źródło 
w percepcji usług oferowanych przez 
przedsiębiorstwa transportowe. Zmiana 
postrzegania tych usług wymagała bę-
dzie nie tylko działań w zakresie doskona-
lenia jakości. Przedsiębiorstwa transpor-
towe powinny dążyć do systematycznego 
badania potrzeb i preferencji podróżnych 
jako podstawy kształtowania oferty. Pro-
wadzić powinny także skuteczny proces 
komunikacji z rynkiem docelowym, po-
zwalający na zmianę wizerunku transpor-

tu zbiorowego, poprawę postrzegania ja-
kości realizowanych usług oraz na zmianę 
postaw wobec korzystania z usług trans-
portu zbiorowego. Brak takich działań 

będzie pogłębiał spadek popytu, prowa-
dząc do marginalizacji transportu zbio-
rowego [9, s. 120]. W procesie przeciw-
działania tym niekorzystnym trendom 
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Tab. 1. Prognoza przewozów pasażerskich w Polsce do 2030 r. [mln pas]
2010 2015 2020 2025 2030

Liczba pasażerów [mln]
Scenariusz minimum

Kolejowy 261,0 268,0 279,0 345,0 484,0
Autobusowy 570,0 477,0 431,0 429,0 441,0
Lotniczy 20,0 27,0 28,0 35,0 45,0
Morski 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1
Motoryzacja indywidualna 24 843,0 28 198,0 31 146,0 33 405,0 34 556,0
Wodny śródlądowy 1,4 1,5 1,7 2,0 2,9

Scenariusz maksimum
Kolejowy 261,0 267,0 278,0 337,0 461,0
Autobusowy 570,0 470,0 422,0 420,0 430,0
Lotniczy 20,0 25,0 26,0 31,0 38,0
Morski 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1
Motoryzacja indywidualna 24 843,0 27 475,0 29 502,0 30 696,0 30 904,0
Wodny śródlądowy 1,4 1,5 1,6 2,0 2,7

Praca przewozowa [mld paskm]
Scenariusz minimum

Kolejowy 17,9 18,0 18,9 25,9 39,5
Autobusowy 21,6 19,4 18,4 19,2 21,3
Lotniczy 40,7 56,3 60,4 75,1 97,9
Morski 0,50 0,54 0,58 0,62 0,67
Motoryzacja indywidualna 279,7 324,6 365,8 399,3 419,4
Wodny śródlądowy 0,02 0,03 0,04 0,06 0,10

Scenariusz maksimum
Kolejowy 17,9 17,9 18,5 24,4 35,8
Autobusowy 21,6 19,1 18,0 18,7 20,5
Lotniczy 40,7 53,0 56,1 66,7 82,3
Morski 0,50 0,53 0,57 0,61 0,65
Motoryzacja indywidualna 279,7 315,3 344,3 363,3 369,8
Wodny śródlądowy 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09

Źródło: [7, 26].

Tab. 2. Prognoza średniej odległości przewozu 1 pasażera w Polsce [km]
2010 2015 2020 2025 2030

Scenariusz minimum
Kolejowy 68,6 67,2 67,7 75,1 81,6
Autobusowy 37,9 40,7 42,7 44,8 48,3
Lotniczy 2 035,0 2 085,2 2 157,1 2 145,7 2 175,6
Morski 333,3 317,6 322,2 326,3 319,0
Motoryzacja indywidualna 11,3 11,5 11,7 12,0 12,1
Wodny śródlądowy 14,3 20,0 23,5 30,0 34,5

Scenariusz maksimum
Kolejowy 68,6 67,0 66,5 72,4 77,7
Autobusowy 37,9 40,6 42,7 44,5 47,7
Lotniczy 2 035,0 2 120,0 2 157,7 2 151,6 2 165,8
Morski 333,3 311,8 316,7 321,1 309,5
Motoryzacja indywidualna 11,3 11,5 11,7 11,8 12,0
Wodny śródlądowy 14,3 20,0 25,0 25,0 33,3

Źródło: [7, 26].



istotną rolę powinny odgrywać samorzą-
dy lokalne i regionalne. Zgodnie z przy-
woływaną ustawą o publicznym trans-
porcie zbiorowym są one odpowiedzialne 
za organizowanie i fi nansowanie usług 
przewozowych użyteczności publicznej. 
Powinny być więc zainteresowane działa-
niami zmierzającymi do zwiększania po-
pytu na usługi przewozowe. 

Zdolność organizatora do realizacji wy-
żej wymienionych zadań zależeć będzie 
głównie od potencjału kapitału intelek-
tualnego [1, s. 18]. Podstawową częścią 
składową tego kapitału jest kapitał ludzki, 
tzn. pracownicy posiadający wiedzę o: 

 metodach i sposobach ustalenia warto-
ści produktów, jakich oczekują poten-
cjalni pasażerowie (badanie popytu), 

 metodach i sposobach projektowania 
sieci transportowej i rozkładów jazdy 
z uwzględnieniem ograniczeń fi nanso-
wych (podaż), 

 metodach doskonalenia rozwiązań 
systemowych obejmujących zmiany 
i innowacje (od dystrybucji biletów, 
poprzez sieci i rozkłady jazdy, aż do 
infrastruktury, systemów informatycz-
nych, rozwiązań ekonomicznych).
W pierwszym przypadku należy posia-

dać wiedzę o metodach ustalenia jakości 
(dostęp, dostępność, bezpieczeństwo 
itd.) i cen taryfowych produktów, jakie 
znajdą popyt u potencjalnych pasażerów 
na lokalnym rynku regionalnym. W dru-
gim przypadku chodzi o wiedzę użycia 
odpowiednich algorytmów i technik in-
formatycznych w projektowaniu sieci ko-
munikacyjnej, planowaniu rozkładu jazdy, 
dystrybucji opłat za przejazdy („bilet”) oraz 
dostępności informacji dla pasażera. Po-
dobny zakres wiedzy i umiejętności jest 
niezbędny do ustalenia popytu, wielkości 
przychodów, kosztów, rozliczeń fi nanso-
wych, wprowadzania korekt do bieżącej 
działalności. W trzecim przypadku integral-
ną częścią wiedzy organizatora jest meto-
dyka wprowadzania zmian innowacyjnych 
do systemu przewozów pasażerskich. In-
nowacja ma za zadanie dostarczanie war-
tości dodanej do oferty przewozów.

W podmiotach organizujących prze-
wozy pasażerskie istotny jest kapitał 
społeczny, określany jako wiedza groma-
dzona i rozwijana za pomocą relacji mię-
dzy pracownikami, partnerami, klientami 
i dostawcami. Obejmuje ona w szczegól-
ności identyfi kowanie źródeł, z których 
pobierane będą niezbędne informacje 
do projektowania, planowania i modyfi -
kowania systemu przewozów zbiorowych 
w regionie. Organizator regionalny powi-

nien posiadać zbudowaną sieć powiązań 
informacyjnych pomiędzy wszystkimi 
elementami otoczenia. Najistotniejszą są 
więzi z pasażerem – klientem. Pozwalają 
one na prowadzenie dialogu z pasażera-
mi (np. przez media elektroniczne, tele-
fon, korespondencję, zbiorowe spotkania 
okazjonalne). Więzi informacyjne z klien-
tami pozwalają na podjęcie działań nazy-
wanych zarządzaniem relacjami z pasaże-
rami (CRM). Pozwala ono na bardzo dobre 
zrozumienie potrzeb pasażerów.

Organizatorzy transportu rozwijać po-
winni także kapitał organizacyjny, w które-
go skład wchodzą kultura organizacyjna, 
strategia oraz struktura organizatora i po-
zyskiwanie nowej wiedzy. Podstawowym 
zadaniem w tej sytuacji jest zarządzanie 
wiedzą oraz pozyskanie wiedzy, aby moż-
na było wprowadzać nowe rozwiązania 
technologiczne i innowacyjne. W tym za-
kresie samorządy dysponują niewielkim 
doświadczeniem i dlatego w szerszym 
zakresie powinny korzystać z „cudzej wie-
dzy”, krajów o bogatych tradycjach zarzą-
dzania transportem regionalnym.

3. Zdolność przedsiębiorstw 
transportowych do kreowania 
wysokiej wartości usługi dla pasażerów
Poziom popytu na usługi transportowe 
determinowany jest m.in. postrzeganiem 
oferty przewozowej przez użytkowników 
transportu. Istotnym czynnikiem rozwoju 
rynku publicznych przewozów pasażer-
skich jest zdolność przedsiębiorstw trans-
portowych do zaspokojenia potrzeb użyt-
kowników transportu w sposób bardziej 
efektywny niż motoryzacja indywidualna. 
Przedsiębiorstwa transportowe powinny 
zatem dążyć do kreowania wysokiej war-
tości usług dla ich użytkowników. Wzrost 

popytu, będący jedną z miar rozwoju 
rynku, zależy zatem od konkurencyj-
ności przedsiębiorstw transportowych, 
a w szerszym ujęciu od konkurencyjności 
transportu zbiorowego względem moto-
ryzacji indywidualnej. 

Konkurencyjność to zdolność przedsię-
biorstwa do efektywnego osiągania ce-
lów rynkowych [25, s. 36]. Umiejętność ta 
pozwala na unikanie przez przedsiębior-
stwo skutków przedstawienia przez inną 
fi rmę korzystniejszej oferty, wpływającej 
na decyzję zawarcia transakcji [6, s.  90]. 
W takim ujęciu konkurencyjność jest 
czynnikiem ekspansji rynkowej przedsię-
biorstwa, wpływającym na rozwój rynku. 
Na rynku regionalnych przewozów pasa-
żerskich dotyczy to w szczególności umie-
jętności przedsiębiorstw transportowych 
przeciwstawiania się ekspansji transpor-
tu indywidualnego. Przedsiębiorstwa te, 
dzięki zdolności przedstawienia efektyw-
nej oferty przewozowej, mogą wpływać 
na postępowanie użytkowników trans-
portu, przyczyniając się do ich rezygnacji 
z korzystania z własnych samochodów. 
W konsekwencji będzie to prowadziło 
do wzrostu popytu, sprzyjając realizacji 
zrównoważonego rozwoju regionalnego. 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa 
jest często utożsamiana z jego zdolno-
ścią do uzyskiwania przewagi konkuren-
cyjnej. Konkurencyjne na rynku może 
być bowiem tylko takie przedsiębior-
stwo, które posiada przewagę konku-
rencyjną w określonym miejscu i czasie 
oraz umiejętnie zdobywa i podtrzymu-
je (wzmacnia) tę przewagę [24, s. 80]. 
W procesie kształtowania przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa istotne 
znaczenie ma umiejętność dostarczania 
wysokiej wartości produktów i usług. 

AUTOBUSY 7-8 25

W ADZE SAMORZ DOWE 
ORGANIZATOR 

OPERATOR 2 
OPERATOR 1 

Rys. 6. Zakres zadań i relacji w organizacji transportu zbiorowego w regionie
Źródło: oprac. własne.



Wartość ta (value for money) składa się 
z dwóch elementów (rys. 7):

 postrzeganej wartości użytkowej 
(PWU), będącej wyrazem stopnia sa-
tysfakcji doświadczanej przez nabywcę 
przy zakupie bądź podczas użytkowa-
nia produktu lub usługi,

 postrzeganej ceny [12, s. 9].
Przedstawione na rysunku 7 kierunki 

postępowania przedsiębiorstwa wskazu-
ją, iż możliwe są trzy rozwiązania:

 zwiększenie postrzeganej wartości 
użytkowej z wartości P’ do P’’ przy nie-
zmienionej cenie C,

 obniżenie ceny z C’ do C’’ przy niezmie-
nionej postrzeganej wartości użytko-
wej P,

 obniżenie ceny z C do C’’ przy jedno-
czesnym zwiększeniu postrzeganej 
wartości użytkowej z P’ do P.
Trwałą przewagę mogą osiągnąć tylko 

te przedsiębiorstwa, które połączą pod-
niesienie postrzeganej wartości użyt-
kowej z obniżeniem postrzeganej ceny. 
Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób 
zamierza przedsiębiorstwo konkurować 
(niskie ceny, podnoszenie postrzeganej 
wartości czy obie strategie łącznie), musi 
dążyć do zdobycia pozycji producenta 
o niskich kosztach. Poziom kosztów po-
winien być porównywalny z kosztami 
tych rywali rynkowych, których docelowi 
konsumenci postrzegają jako konkuren-
tów przedsiębiorstwa. Dążenie do pozycji 
przywódcy kosztowego jest szczególnie 
istotne na rynku regionalnych przewo-
zów pasażerskich. Wyniki badań potrzeb 
i preferencji użytkowników transportu 
wskazują bowiem, że cena usługi należy 
do najistotniejszych kryteriów jej wybo-
ru. Wynika stąd konieczność realizowa-
nia przez przewoźników strategii niskich 
cen. Jej wdrożenie będzie możliwe tylko 
w przypadku zaangażowania się samo-
rządów lokalnych i regionalnych w fi nan-
sowanie usług użyteczności publicznej. 
W przeciwnym razie możliwości konku-
rowania przedsiębiorstw realizujących 
przewozy autobusowe z samochodami 
osobowymi będą niewielkie. 

Możliwość uzyskania trwałej przewagi 
zależy od zdolności przedsiębiorstwa do 
pozyskania tzw. aktywów strategicznych. 
Aktywa te (zwane również kluczowymi 
czynnikami konkurencyjności) są trwa-
łymi, trudnymi do nabycia lub imitacji, 
wyspecjalizowanymi zasobami i umiejęt-
nościami. Aby aktywa te mogły spełniać 
funkcję tworzenia trwałej przewagi kon-
kurencyjnej, muszą posiadać takie cechy, 
jak trwałość, rzadkość, komplementar-

ność, ograniczona imitowalność, ograni-
czona możliwość substytucji, zdolność do 
zmiany, ograniczoność w ich nabywaniu 
i pokrywanie się ze strategicznymi czyn-
nikami branży [23, s. 760; 4, s. 208].

Posiadanie aktywów strategicznych 
jest warunkiem koniecznym, ale niewy-
starczającym, do osiągnięcia i utrzymania 
pożądanej pozycji konkurencyjnej przed-
siębiorstwa. Źródłem tej przewagi mogą 
być również zdolności menedżerów do 
wykreowania technologii i umiejętności 
produkcyjnych, które zapewnią przedsię-
biorstwom adaptację do szybko zmienia-
jących się uwarunkowań zewnętrznych 
i potrzeb konsumentów. Podejście to na-
wiązuje do koncepcji „rdzenia umiejętno-
ści fi rmy” [14, s. 79–91], określanego jako 
zespołowa wiedza organizacji, pozwalają-
ca integrować i koordynować różne umie-
jętności przedsiębiorstwa. 

W przedsiębiorstwach transporto-
wych – podobnie, jak w podmiotach 
będących organizatorami transportu – 
szczególne znaczenie ma kapitał intelek-
tualny. Uwzględniając specyfi kę rynku 
regionalnych przewozów pasażerskich, 
można określić pożądane czynniki tego 
kapitału (rys. 8).

Badania empiryczne prowadzone od 
wielu lat w przedsiębiorstwach trans-
portowych, w tym przede wszystkim 
w przedsiębiorstwach PKS, wskazują, że 
ich kapitał intelektualny jest niewystar-
czający do kreowania wysokiej wartości 

usługi dla pasażerów. Będzie to wkrótce 
istotna bariera w pozyskiwaniu kontrak-
tów na usługi publiczne. Samorządy wy-
magały będą, zgodnie z zapisami ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, 
spełnienia wymagań zarówno związa-
nych ze świadczeniem usług, jak i ich 
rozliczania. Zła struktura kadrowa wielu 
przedsiębiorstw czy brak odpowiednich 
systemów informatycznych uniemożliwią 
spełnianie wymogów organizatora trans-
portu [2]. Przykładowo: w wielu przedsię-
biorstwach praktycznie niemożliwe jest 
precyzyjne określenie kosztów świadcze-
nia przewozów realizowanych na kon-
kretnej linii komunikacyjnej. Tymczasem 
będzie to jeden z wielu wymogów stawia-
nych przez organizatora. 

Istotnym czynnikiem kreowania wyso-
kiej wartości usług jest kapitał rzeczowy, 
określany w teorii ekonomii także poję-
ciem „zasoby rzeczowe”. Obejmuje on te 
dobra, które nie zużywają się w całości 
w trakcie jednego cyklu produkcyjnego. 
Zazwyczaj zalicza się do niego maszyny, 
wyposażenie oraz budynki wykorzysty-
wane w produkcji. W przedsiębiorstwach 
transportowych najważniejszą część kapi-
tału rzeczowego stanowić powinny środ-
ki transportu (tabor). Ta grupa zasobów 
determinuje bowiem możliwość osiąga-
nia przez przedsiębiorstwo przychodów 
z realizowanych usług przewozowych. 
Od stanu technicznego taboru zależy 
przede wszystkim jakość realizowanych 
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Rys. 7. Kierunki poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło: [12, s. 22].



usług, a w konsekwencji stopień satys-
fakcji podróżnych. Ma on także istotny 
wpływ na poziom kosztów niezbędnych 
do utrzymania autobusów w wymaganej 
sprawności technicznej. Stan taboru au-
tobusowego jest także często kryterium 
wyboru oferty na świadczenie usług prze-
wozowych w komunikacji miejskiej. Przy-
puszczać więc można, że w przypadku 
zamiaru zawarcia umowy na świadczenie 
przewozów regionalnych samorządy sta-
wiały będą podobne wymogi.

Stan i strukturę taboru autobusowego 
zaliczyć można do słabych stron przed-
siębiorstw wykonujących przewozy re-
gionalne. Niekorzystnym zjawiskiem 
w przedsiębiorstwach PKS jest systema-
tyczny spadek wartości środków transpor-
tu. W 2008 r. ich średnia wartość wynosi-
ła 4,4 mln zł, tj. 46,0% aktywów trwałych 
i 33,5% aktywów ogółem. W 2011 r. ich 
wartość zmniejszyła się do 3,7 mln zł, tj. 
42,2% aktywów trwałych i 29,8% aktywów 
ogółem (rys. 9). Malejąca wartość środków 
transportu jest miernikiem odzwierciedla-
jącym niekorzystną strukturę wiekową au-
tobusów. Wg danych GUS zaledwie 9,9% 
autobusów eksploatowanych w Polsce ma 
mniej niż 6 lat, a aż 45,2% autobusów ma 
więcej niż 20 lat [27]. Podobna struktura 
wynika z badań prowadzonych w 2012  r. 
przez P.  Misiurskiego w przedsiębior-
stwach PKS [18, s. 22]. 

W latach 2007–2011 zaobserwować 
można tendencję spadkową w warto-
ści kapitałów własnych. W tym okresie 
średnia wartość kapitałów własnych 
zmniejszyła się niemal o 1,5 mln zł, tj. 
o 21%. Wywołana ona była defi cytowo-
ścią prowadzonej działalności operacyj-
nej. Analiza sprawozdań fi nansowych 
wskazuje, że systematycznie wzrasta 
liczba przedsiębiorstw generujących stra-
tę. W konsekwencji rok 2007 był ostat-
nim, w którym ogół przedsiębiorstw PKS 
wygenerował niewielki zysk netto. Od 
2008  r. pogłębia się średnia strata netto 
tego sektora. W 2011 r. wyniosła ona ok. 
498 tys. zł. Oznacza to, że łączne straty 
przedsiębiorstw PKS wynosić mogą po-
nad 75  mln  zł. W analizie tej pominięto 
te przedsiębiorstwa PKS, które w 2011 r. 
ogłosiły upadłość. Ich ujęcie pogorszyło-
by ten niekorzystny obraz sektora [11].

Z autorskich badań realizowanych 
w przedsiębiorstwach PKS wynika, że ich 
menedżerowie dostrzegają potrzebę od-
twarzania taboru autobusowego, a główne 
wydatki inwestycyjne koncentrują się na 
tej grupie aktywów. Trudna sytuacja eko-
nomiczna tych przedsiębiorstw ogranicza 

możliwość wdrożenia skutecznej strategii 
odnowy autobusów. W konsekwencji sta-
nowi to barierę kreowania wysokiej warto-
ści usług dla pasażerów. Szansą na zmianę 
tej sytuacji może być zawieranie umów na 
świadczenie usług publicznych w pasażer-
skim transporcie zbiorowym. Składnikiem 
kosztów uwzględnianych w obliczaniu 
rekompensaty są koszty amortyzacji wy-
korzystywanych środków transportu oraz 
koszty fi nansowe bezpośrednio związane 
ze świadczeniem usług publicznych, w tym 

z zakupami inwestycyjnymi na potrzeby 
ich świadczenia. Wspólnym interesem jed-
nostek samorządu terytorialnego i opera-
torów powinno być więc wykorzystywanie 
nowych, nowoczesnych autobusów. Dzięki 
sprawnej i efektywnej komunikacji wzro-
śnie zadowolenie pasażerów, co powinno 
przyczynić się do zwiększenia popytu na 
usługi transportu publicznego, a w konse-
kwencji do wzrostu przychodów ze sprze-
daży tych usług. Taki system transportowy 
jest także istotnym czynnikiem kreowania 
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Rys. 8. Kapitał intelektualny i jego wpływ na zdolność kreowania wartości usługi dla pasa-
żera na rynku regionalnych przewozów pasażerskich
Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem [20, s. 388–390; 21, s. 14].



konkurencyjności regionów. Korzyścią dla 
przewoźnika będzie natomiast możliwość 
odnowienia taboru autobusowego [10]. 

Wspieranie inwestycji taborowych w ra-
mach rekompensaty za świadczenie usług 
użyteczności publicznej ma istotny walor 
ekonomiczny. Dane empiryczne wskazu-
ją, że w pierwszym okresie eksploatacji 
relatywnie duży udział mają koszty amor-
tyzacji. Wraz ze wzrostem wieku autobu-
sów lub – precyzyjniej – ich przebiegu 
rosną koszty napraw i remontów [3, 19]. 
W konsekwencji w autobusach o dużym 
przebiegu łączne koszty ich utrzymania 
mogą być znacznie wyższe niż w autobu-
sach „nowych”. W kalkulacji tych kosztów 
uwzględnić należy nie tylko zużycie ma-
teriałów (części zamiennych), ale także 
koszty pracy mechaników, utrzymania 
rozbudowanego zaplecza technicznego, 
zakupu wyposażenia warsztatów itp. Po-
nadto amortyzacja jest kosztem, ale nie 
jest wydatkiem. Tymczasem wszystkie 
koszty związane z naprawami generu-
ją wypływ gotówki z przedsiębiorstwa. 
Z punktu widzenia płynności fi nansowej 
korzystniejsze jest więc eksploatowanie 
autobusów nowych.

Wzrost wieku autobusów powoduje, że 
maleje ich niezawodność. Potwierdzają to 
wyniki autorskich badań realizowanych 
przed kilku laty w jednym przedsiębiorstw 
PKS. Średni wiek autobusów wynosił tam 
ok. 16 lat. Przeciętnie autobus trafi ał ok. 
70 razy na naprawy awaryjne. Taka sytu-

acja prowadzić może do zagrożenia przy 
wykonywaniu zadań przewozowych. Ten 
czynnik jest mniej istotny w podmiotach, 
w których stopień wykorzystania autobu-
sów jest relatywnie niski. W wielu bada-
nych przedsiębiorstwach PKS średni czas 
pracy autobusu (czas wykonywania za-
dań przewozowych) wynosił ok. 140 go-
dzin w miesiącu, tj. ok. 6–7 godzin w dni 
robocze. Oznacza to, że autobusy te przez 
większą część doby znajdowały się w za-
jezdni, gdzie po przejechaniu ok. 100 km 
mogły być „przygotowywane” do kolejne-
go kursu. 

W procesie kreowania wysokiej warto-
ści usługi dla pasażerów istotne znaczenie 
ma umiejętność opracowania i wdrożenia 
skutecznej strategii rynkowej. Badania 
empiryczne potwierdzają, że czynnik ten 
należy do słabych stron przedsiębiorstw 
realizujących regionalne przewozy auto-
busowe. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa 
prowadzą badania potrzeb i preferencji 
komunikacyjnych. Nie pozwala to na świa-
dome kształtowanie oferty przewozowej. 
Podstawowe znaczenie w tej sytuacji mają 
możliwości techniczne oraz posiadane za-
soby wsparte doświadczeniami i umiejęt-
nościami. Taki sposób myślenia i działania 
jest charakterystyczny dla orientacji pro-
dukcyjnej, która może przynosić efekty 
w sytuacji braku konkurencji. Spadek po-
pytu na rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich i związane z tym zmniejsze-
nie się stopnia wykorzystania miejsc w au-

tobusach tylko w nielicznych przedsiębior-
stwach PKS doprowadziły do zakupu 
taboru o małej pojemności (mikro- i mini-
busów). Tabor taki stanowi natomiast 
podstawę oferty przewozowej licznych 
małych fi rm przewozowych powstałych 
w latach 90. Zaletą mikrobusów jest nawet 
trzykrotne zmniejszenie zużycia paliwa 
w porównaniu z obecnie eksploatowany-
mi w przedsiębiorstwach PKS autobusami 
klasy midi. Uwzględniając, że udział kosz-
tów paliwa w strukturze kosztów rodzajo-
wych stanowi około 20%, zastosowanie 
autobusów o małej pojemności może pro-
wadzić do znacznego zmniejszenia kosz-
tów tych przedsiębiorstw. Ten czynnik 
może być brany pod uwagę przy wyborze 
oferenta do świadczenia usług przewozo-
wych w ramach kontraktów zawieranych 
przez samorządy.

Zakończenie
Przyjęcie rozporządzenia (WE) nr 1370/2007,
a następnie ustawy o publicznym trans-
porcie zbiorowym, wprowadziło nowe 
zasady organizacji i fi nansowania prze-
wozów użyteczności publicznej. Dzia-
łania w tym zakresie mogły samorządy 
realizować przed wejściem w życie tych 
aktów prawnych. Ich wartością jest jed-
nak podkreślenie, że właściwe organy 
(w Polsce jednostki samorządu terytorial-
nego) mają obowiązek rekompensowania 
przedsiębiorstwom świadczącym usługi 
publiczne poniesionych kosztów. 

Zaangażowanie samorządów teryto-
rialnych w organizację i fi nansowanie 
usług użyteczności publicznej jest nie-
zwykle istotne w obliczu negatywnych 
trendów na rynku regionalnych przewo-
zów pasażerskich. Oczekiwanie na wej-
ście w życie wszystkich przepisów ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, tj. 
do 2017 r., jest niepotrzebną stratą czasu. 
W Polsce – podobnie, jak w innych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej 
– regulacje dotyczące zasad organizacji 
i fi nansowania usług użyteczności publicz-
nej obowiązują od 3 grudnia 2009 r., tj. od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) 
nr 1370/2007. Tego rodzaju akty prawne 
stosuje się bezpośrednio we wszystkich 
krajach członkowskich. Jest to bowiem akt 
prawny, który obowiązuje na takiej samej 
zasadzie, jak przepisy prawa krajowego 
(bez potrzeby podejmowania jakichkol-
wiek działań przez władze krajowe).

Przedsiębiorstwa transportowe re-
alizujące przewozy na rynku regional-
nych przewozów pasażerskich powin-
ny koncentrować swoją działalność na 
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Rys. 9. Zmiana wartości środków transportu i ich udziału w aktywach w przedsiębior-
stwach komunikacji samochodowej
Źródło: oprac. własne na podst. sprawozdań fi nansowych.



wdrażaniu efektywnych i skutecznych 
strategii rynkowych. Oczekiwanie wielu 
podmiotów na działania regulacyjne sa-
morządów, które spowodują ograniczenie 
konkurencji i wsparcie fi nansowe realizo-
wanych przewozów może doprowadzić 
do znacznego pogorszenia ich zdolności 
konkurencyjnej, a w konsekwencji wyeli-
minowania ich z rynku. Doświadczyło już 
tego wiele przedsiębiorstw PKS. 
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A conception of the valuation of the vehicles’ maintenance 
system in municipal public transport services

Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 
2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations 
(EEC) Nos 1191/69 and 1107/70 and the Act of 16 December 2010 on public transport, are laid 
down new rules for the organization and fi nancing of public transport. The paper presents the 
impact of these acts on the functioning of local and regional passenger transport.

Keywords: public services, transport regional.


