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Publiczny transport drogowy
uwarunkowania i prognozy funkcjonowania
Zdzisław Szczerbaciuk
W artykule zawarto prezentację przemian w sektorze autobusowych usług transportowych poza obszarami miejskimi w latach 1990–2013
oraz przedstawiono ocenę wpływu licznych zmian ustawowych na funkcjonowanie tego sektora. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród menedżerów przedsiębiorstw PKS omówiono problemy wdrażania rozporządzenia UE nr 1370/2007 w regionalnej komunikacji
autobusowej. W końcowej części artykułu przedstawiono propozycje rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia w sektorze transportu autobusowego i wskazano na perspektywy tej branży.

Wstęp

miejsca pracy, nauki, zaspokajania potrzeb
socjalnych i kulturalnych. Zmiany w rozwoju gospodarczym kraju wymuszają przemieszczanie się ludzi w poszukiwaniu pracy
lub wynikają z chęci zapewnienia lepszych
warunków dla siebie oraz swoich rodzin.
Dlatego potrzeba mobilności stała się we
współczesnym świecie jedną z podstawowych potrzeb nowoczesnych społeczeństw.

W Polsce, podobnie jak na całym świecie,
występują coraz większe potrzeby przemieszczania się ludzi. Są one stymulowane przez zmiany społeczne oraz potrzeby
ekonomiczne zarówno poszczególnych
osób, jak i całych społeczeństw. Rozrastająca się terytorialnie sieć osadnicza powoduje oddalanie się miejsca zamieszkania od
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Rys. 1. Lokalizacja przedsiębiorstw PKS powstałych w wyniku usamodzielnienia oddziałów
i placówek terenowych
Źródło: materiały Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji (PIGTSiS).
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Potrzeby w zakresie mobilności mogą
być zapewniane w różnorodny sposób,
w tym przez transport:
¡ indywidualny każdego obywatela, który
skorzysta z sieci dróg publicznych lub
prywatnych na danym obszarze,
¡ publiczny, organizowany przez przedsiębiorców działających na własny rachunek ekonomiczny, jednostki samorządu
terytorialnego lub przez „państwo”.
W każdym z wymienionych sposobów
zaspokajania potrzeb społeczeństwa rola
„państwa” jest nieodzowna. Powinno
ono zapewnić system regulacji prawnych
w dziedzinie transportu oraz określić sposób, w jaki powinny być zaspokajane potrzeby komunikacyjne społeczeństwa.
Transport publiczny w większości krajów
Unii Europejskiej jest wspierany ogromnymi środkami z budżetów publicznych.
Także w Polsce środki publiczne pokrywają ponad 80% wydatków na wykonywanie
kolejowych przewozów regionalnych oraz
60% kosztów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Z uwagi na zaangażowanie
środków publicznych w niemal 100% są to
przewozy organizowane i współfinansowane przez organy samorządu terytorialnego lub władze państwowe. Zdecydowana
większość przedsiębiorców realizujących
przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego to także firmy, których wyłącznym lub większościowym właścicielem
są jednostki samorządowe różnych szczebli
lub władze państwowe.
Unia Europejska bardzo często reguluje
określone obszary życia gospodarczego
i społecznego, szczególnie jeżeli dotyczy
to praw dla obywateli lub zapewnienia im
określonego poziomu usług. Regulacje te
dotyczą zapewnienia konkurencji na rynku
lub wyrażenia zgody na ograniczenie tej
konkurencji. Jedną z takich dziedzin życia
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jest transport, w tym transport publiczny
osób. W niniejszym artykule skoncentrowano się tylko na jednej z form publicznego
transportu zbiorowego, a mianowicie autobusowych przewozów osób w komunikacji
regularnej poza obszarami miast posiadających własne systemy komunikacyjne.

Przekształcenia w regionalnym
transporcie autobusowym
Do połowy 1990 r. regionalny transport
autobusowy był domeną działalności kilku
przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji
Samochodowej (PKS). Zakres komunikacji
publicznej wykonywany przez innych przewoźników miał charakter uzupełniający
i stanowił niespełna 1% wszystkich przewozów osób.
W 1990 r. utworzono w miejsce istniejących czterech dużych przedsiębiorstw
PKS (na bazie ich oddziałów) 176 przedsiębiorstw realizujących usługi w zakresie
komunikacji publicznej. W 1996 r. organem
założycielskim dla tych przedsiębiorstw stali
się wojewodowie z obszarów, które były jednocześnie siedzibami tych firm. Do 1998 r.
w wyniku podziału powstało kilka nowych
firm oraz doszło do pierwszych prywatyzacji
placówek terenowych [szerzej zob. 1, 3].
Od 1999 r. trwa proces przekształceń
własnościowych i organizacyjnych przedsiębiorstw PKS. Proces ten przebiegał
przez cały czas z różnym nastawieniem do
sposobu dokonywania tych zmian oraz ze
zmienną intensywnością. W wyniku dokonanych przekształceń w dniu 1 kwietnia
2008 r. struktura tych firm przedstawiała się
następująco:
¡ 25 Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej (14,7%), które nadzorowane były przez wojewodów,
¡ 70 firm skomercjalizowanych (41,2%)
i funkcjonujących jako jednoosobowe

Najpopularniejszy autobus wykorzystywany przez przedsiębiorstwa PKS w przewozach regionalnych – Autosan H9
spółki skarbu państwa, nadzorowane
przez ministra skarbu,
¡ 75 przedsiębiorstw sprywatyzowanych
(44,1%), w tym 14 przedsiębiorstw w ramach jednego koncernu Veolia.
Do 1 kwietnia 2008 r. 6 przedsiębiorstw
PKS zostało zlikwidowanych. Wg stanu na
dzień 30 listopada 2010 r. działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób prowadziło 147 firm wywodzących się z byłych
przedsiębiorstw PKS, a na dzień 1 września
2013 r. było już tylko 112 firm (pozostałe
firmy zostały zlikwidowane lub włączone
jako oddziały do firm sprywatyzowanych).
Struktura własnościowa tych przedsiębiorstw wyglądała następująco:
¡ nie istniało już żadne Przedsiębiorstwo
Państwowej Komunikacji Samochodowej,
¡ 33 przedsiębiorstwa skomunalizowane
(tj. przekazane nieodpłatnie przez ministra skarbu państwa samorządom różnego szczebla),
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Rys. 2. Struktura własnościowa przedsiębiorstw PKS
Źródło: opracowanie własne.
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¡

12 firm skomercjalizowanych, funkcjonujących jako jednoosobowe spółki skarbu
państwa, nadzorowane przez ministra
Skarbu Państwa,
¡ 67 przedsiębiorstw sprywatyzowanych.
W statutach Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej z reguły znajdowały się zapisy informujące, że
przedsiębiorstwa te mają „charakter przedsiębiorstw użyteczności publicznej”. Przez
wiele lat próbowały one spełniać taką rolę,
obsługując komunikacją regularną do tysięcy miejscowości i osad, niejednokrotnie
nie zwracając uwagi na opłacalność ekonomiczną takiej komunikacji.
W 1997 r. dokonano zasadniczej zmiany
w funkcjonowaniu drogowej komunikacji
publicznej. Uchwalając ustawę o warunkach wykonywania krajowego drogowego
przewozu osób [8], wprowadzono zezwolenia na obsługę konkretnych linii przewozowych, wydawane przez wojewodów
i ministra właściwego ds. transportu. Spowodowało to formalne otwarcie rynku dla
kilku tysięcy nowych firm posiadających
najczęściej jeden autobus lub kilka autobusów. W tym okresie nastąpiły olbrzymie
zmiany organizacyjne w autobusowej regionalnej komunikacji regularnej. Na rynku
pojawiły się nowo tworzone małe przedsiębiorstwa oraz bardzo duża liczba osób
fizycznych, które realizują takie przewozy.
Obecnie szacuje się, że liczba firm zajmujących się wykonywaniem regularnej komunikacji samochodowej wynosi ok. 3 tysięcy.
Dane statystyczne gromadzone przez
GUS, opierające się na informacjach pozyskiwanych od ok. 4% ogółu przewoźników,
nie mogą oddawać prawdziwego obrazu
tego rynku. Wynika to z faktu, że nie zbiera
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się danych od przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 9 osób, a w tej grupie znajduje się aż prawie 8 tys. małych przewoźników prywatnych, posiadających krajowe
licencje na przewóz osób. Jeśli podmioty
te funkcjonują, to muszą realizować jakieś
przewozy. Statystyka publiczna nie posiada
w tym zakresie jakiejkolwiek wiedzy, pomimo że przewoźnicy ci to ok. 96% podmiotów posiadających stosowne uprawnienia.
Dodatkowo można opierać się na informacjach zbieranych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz od organów samorządu terytorialnego. Wynika
z nich, że udzielono już około:
¡ 9,3 tys. licencji na krajowy przewóz osób
dla około 67 tys. pojazdów, podczas gdy
w przedsiębiorstwach i spółkach PKS
znajduje się ok. 15,8 tys. autobusów
(szacuje się, że publicznym transportem
zbiorowym zajmuje się ok. 3,5–4 tys.
przedsiębiorców posiadających licencje),
¡ 28,3 tys. zezwoleń na przewozy regularne (wraz z około 134 tys. wypisów z tych
zezwoleń),
¡ 3,6 tys. zezwoleń na przewozy regularne
specjalne (wraz z ok. 9,7 tys. wypisów
z tych zezwoleń).
Liczba pasażerów w autobusowych przewozach pozamiejskich od 1990 r. systematycznie spada, głównie dlatego, że zmniejsza się liczba osób czynnych zawodowo
i liczba uczniów, a wzrasta gwałtownie liczba
samochodów osobowych oraz liczba kursów
wykonywanych przez komunikację miejską
poza obszarem własnego miasta. Ponadto poprawa warunków życia na terenach
wiejskich eliminuje część potrzeb przewozowych związanych m.in. z zaopatrzeniem
w artykuły spożywcze czy przemysłowe.
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe
wielkości eksploatacyjne dotyczące rynku
przewozów autobusowych. Obejmują one
wielkości podawane przez GUS, tj. nieuwzględniające przedsiębiorców deklarujących, że zatrudniają mniej niż 9 osób (liczba
autobusów nie ma tu żadnego znaczenia).
PIGTSiS szacuje, że przewoźnicy nieobjęci obowiązkiem sprawozdawczości statystycznej przewożą ok. 130–150 mln osób.
Podobne wielkości podawane są także w innych publikacjach [por. np. 1].
Z danych gromadzonych przez PIGTSiS
wynika, że w stosunku do 2000 r. przebieg
autobusów PKS zmniejszył się już o prawie
38,5%. W latach od 2000 do 2006 przebieg roczny realizowany przez przedsiębiorstwa i spółki PKS zmniejszył się tylko
o 4,5%. Natomiast po roku 2006 nastąpiło
gwałtowne ograniczenie przebiegu o ponad 34% (tab. 2).
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Tab. 1. Wielkości eksploatacyjne w latach 1990–2011

7UHĞü
1990
2000
Praca przewozowa [mln paskm]
46 599
31 735
/LF]EDSDVDĪHUyZ>W\V@
2 084,7
954,5
ĝUHGQLDRGOHJáRĞüSU]HZR]X
22,3
33,2
/LF]EDDXWREXVyZ>W\V@
92,1
82,4
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

2005
29 314
782,0
37,5
79,6

2011
15 346
446,4
34,4
10,3

Tab. 2. Praca eksploatacyjna realizowana przez przedsiębiorstwa i spółki PKS

=PLDQDSUDF\HNVSORDWDF\MQHM>@ZVWRVXQNXGR
Praca eksploatacyjna
[tys. wozokm / rok]
URNXSRSU]HGQLHJR
roku 2000
1990
1 348 225,6
136,67
2000
986 453,7
–
–
2005
933 423,4
99,99
94,62
2007
892 505,3
95,19
90,48
2009
760 428,0
95,18
77,09
2010
718 532,6
94,49
72,84
2011
671 301,8
93,43
68,05
2012
606 693,6
90,38
61,50
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Rok

Funkcjonowanie publicznej komunikacji
autobusowej w obowiązującym systemie
regulacji
Przez pierwsze 8 lat transformacji ustrojowej w sektorze pasażerskich przewozów
autobusowych nie było praktycznie żadnej
regulacji prawnej. Od 1998 r. wprowadzono
wymóg posiadania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, wydawanego przez wojewodów lub ministra właściwego do spraw transportu. Funkcjonowała
także tzw. koordynacja rozkładów jazdy. Liberalizacja i deregulacja rynku przewozów
pasażerskich spowodowała, że nowe podmioty rozpoczynały obsługę linii i kursów zapewniających wysoką rentowność.
Przedsiębiorstwa PKS także stopniowo odchodziły od obsługi nierentownych kursów.
Od 2002 roku kompetencje do wydawania zezwoleń na wykonywanie krajowych
przewozów regularnych zostały przekazane
do organów administracji samorządowej.
Działalność gospodarcza w drogowym
transporcie osób formalnie jest działalnością podlegającą regulacji prawnej. Regulacja prawna w tym zakresie opiera się na
ustawie z 21 września 2001 r. o transporcie
drogowym [7], która będzie właściwie regulowała rynek do 31 grudnia 2016 r. Ustawa ta
wyznacza na regulatora rynku organy administracji samorządowej wszystkich szczebli.
Praktycznie jednak ta rola sprowadza się wyłącznie do wydania niezbędnej decyzji administracyjnej („zezwolenia” na każdą wnioskowaną przez przewoźnika relację, zwaną
w ustawie „linią”) oraz do pobrania określonych w ustawie opłat administracyjnych.

Zdaniem środowiska zrzeszającego
przedsiębiorstwa PKS obowiązujący system
nie zapewnia praktycznie żadnej regulacji
rynku, toleruje powszechną deregulację
tego rynku oraz ma jedynie funkcje fiskalne. Ustawa zawiera luki prawne i stwarza
ogromne pole dowolności w interpretacji
poszczególnych zapisów. W konkretnych
przypadkach spotkać się można z różnymi
interpretacjami poszczególnych urzędów
samorządowych takich pojęć jak „linia”,
„przystanek”, „zezwolenie” czy „bilet”. Także
ministerstwo właściwe ds. spraw transportu
bardzo często zmienia swoją interpretację
poszczególnych przepisów. Ponadto wojewódzkie kolegia odwoławcze w swoich
orzeczeniach stwierdzają, że ustawa nie
daje władzom samorządowym żadnej podstawy do odmowy wydania przewoźnikowi
zezwolenia, o które wnosi.
Faktycznym organizatorem komunikacji
w Polsce jest więc kilka tysięcy przewoźników, którzy organizują komunikację jedynie
w sytuacji występowania szansy na pokrycie
kosztów związanych z realizacją tego typu
przewozów i o zezwolenia na wykonywanie
tak dobranych linii występują do organów
samorządu terytorialnego. Organy te nie
mają żadnych ustawowych uprawnień do
nałożenia na przewoźnika jakichkolwiek
obowiązków związanych z łączeniem komunikacji z interesem lokalnych społeczności.
Podstawowym organizatorem i realizatorem komunikacji regionalnej o charakterze
publicznym, wykonującym także komunikację nieefektywną ekonomicznie, są przewoźnicy wywodzący się z byłych przedsię-
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biorstw komunikacji samochodowej, którzy
obecnie funkcjonują w firmach o różnej postaci organizacyjnej i własnościowej. Przewoźnicy ci opłacają ten rodzaj komunikacji
z nadwyżek finansowych uzyskiwanych na
liniach rentownych oraz z nadwyżek z innej
działalności gospodarczej. Spadająca rentowność z komunikacji pasażerskiej oraz
postępujący proces prywatyzacji powodują, że ten sposób finansowania potrzeb społecznych zanika.
Rynek przewozów regionalnych jest
– zdaniem PIGTSiS – całkowicie rozregulowany. Panuje na nim całkowita swoboda konkurencji, a ponadto działa na
nim nieokreślona, ale bardzo duża liczba
przewoźników, którzy wykonują przewozy nielegalnie „pod płaszczykiem” wykonywania tzw. przewozów okazjonalnych.
Przewoźnikom narzuca się sposób funkcjonowania, a ponadto poddawani są oni
różnym kontrolom. Szczególnie dotyczy
to dużych, zorganizowanych firm, byłych
i obecnych przedsiębiorstw PKS. Jest je
– po pierwsze – łatwo kontrolować, a po
drugie podlegają one ostrym naciskom,
aby wykonywały komunikację na liniach,
na których żaden inny przewoźnik nie
chce jej wykonywać.

Obecną sytuację w zakresie popytu
i podaży, panującą na rynku autobusowej
regionalnej komunikacji publicznej, jest
niezmiernie trudno ocenić w sposób prawidłowy. W Polsce nikt nie posiada danych
o liczbie realizowanych linii, kursów, autobusach uczestniczących w przewozach,
liczbie pasażerów, wykonanej i oferowanej
pracy przewozowej. Prowadzi to do ograniczania komunikacji. Do najważniejszych
przyczyn takiego stanu można zaliczyć:
¡ swobodne wydawanie zezwoleń przez
samorządy terytorialne na wykonywanie regularnych przewozów, szczególnie
na obsługę linii i w godzinach kursowania dotychczasowych przewoźników
w szczytach przewozowych,
¡ tolerowaną przez organy państwa
i samorządy nieuczciwą konkurencję ze
strony części przewoźników, szczególnie
posiadaczy małych autobusów, wykonujących komunikację pod pozorem tzw.
przewozów okazjonalnych,
¡ wydawanie zezwoleń na podstawie
rozkładów jazdy, w których nierespektowane są prędkości podróżowania po
drogach w Polsce,
¡ zwiększenie się obszarów działania wokół miast komunikacji miejskiej dodat-

kowo wspomaganej finansowo przez
miasta i okoliczne gminy,
¡ nieterminowe regulowanie należności
z tytułu honorowania uprawnień do
ulgowych przejazdów,
¡ zmniejszającą się możliwość finansowania części komunikacji z nadwyżek
finansowych uzyskiwanych na innych liniach lub z tytułu innej działalności (wynik nasilenia się konkurencji, szczególnie
nielegalnej),
¡ systematyczny spadek liczby pasażerów,
w tym uczniów,
¡ notowany w ostatnich latach znaczny
wzrost cen paliw,
¡ brak chętnych do pracy na stanowiskach
kierowców,
¡ stały wzrost liczby prywatnych samochodów osobowych.
Przedstawione przyczyny powodują, że
przedsiębiorstwa i spółki PKS zmuszane są
do wycofywania się z realizowanych regularnych przewozów osób. Z reguły na linie
komunikacyjne, z których wycofał się PKS,
nikt nie wchodzi i powstają kolejne białe
plamy (brak obsługi przez publiczną komunikacją regularną).
Opisana sytuacja panująca na rynku przewozów osób ma wpływ na zachowanie się

Mercedes Travego wykorzystywany przez PKS POLBUS do obsługi połączeń międzymiastowych
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przedsiębiorstw oraz na uzyskiwane wyniki
finansowe. Przedsiębiorstwa przewoźnicze
i spółki PKS odnotowują straty (rys. 3). Większość przedsiębiorstw nie pokrywa nawet
przychodami uzyskanymi z przewozu osób
kosztów związanych ze swoją działalnością.
Powoduje to – szczególnie w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych – zmniejszanie
zaangażowania środków w komunikację
i rozwój innych działalności. W pozostałych
przedsiębiorstwach strata z tego tytułu jest
finansowana ze środków, które powinny być
przeznaczone na rozwój, tj. amortyzację lub
sprzedaż majątku1. W obu przypadkach nie
następuje wystarczające odnawianie taboru autobusowego. Tabor ten jest statystycznie coraz starszy i nie zapewnia właściwego
podnoszenia jakości świadczonych usług.
Według GUS 81,4% autobusów w Polsce ma
więcej niż 10 lat, w tym 45,1% ma powyżej
20 lat. Wielkość amortyzacji w tych firmach
wystarcza na odnowienie posiadanego taboru w okresie trwającym prawie 33 lata,
gdy ekonomicznie uzasadniony okres używania autobusu powinien wynosić maksymalnie lat 12–15.
Obecnie obserwowany jest gwałtowny spadek dostępności komunikacyjnej
na ogromnym obszarze kraju. Wiele miejscowości zostaje w ogóle pozbawionych
komunikacji publicznej. Inne posiadają ją
tylko w godzinach szczytów komunikacyjnych. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat,
wg źródeł własnych IGTSiS, liczba kursów
zmniejszyła się o ponad 40%.
Po likwidacji dużych firm lub po radykalnym zmniejszeniu komunikacji przez takie
2005

2007

2009

firmy władze samorządowe sygnalizują
problemy z wykluczeniem komunikacyjnym. Okazuje się, że małe firmy przewozowe, które mają rzekomo znacznie niższe
koszty, nie chcą wozić ludzi na nierentownych trasach. Dla zapewnienia rentowności ceny biletów płacone przez pasażerów
wzrastają kilka razy.
Doświadczenia potwierdzają, że niemożliwe jest wykonywanie przewozów na
trasach o małym popycie wyłącznie z wpływów biletowych. W tej sytuacji komunikacja publiczna pozostanie tylko w relacjach,
w których potok podróżnych jest bardzo
duży. Tak będzie do czasu, aż przedsiębiorcy
wycofujący się z linii nierentownych zwiększą konkurencję na liniach rentownych;
z czasem liczba połączeń stanie się tak duża,
że niemal wszyscy zaczną ponosić straty.
Obecny stan konkurencji jest tylko pozornie korzystny dla pasażera. Przedsiębiorcy
zapewniają niską cenę biletu, ale także niski
standard przewozu. Wystarczy porównać
dane GUS o wieku autobusów – zbliża się
on do 20 lat. Czy tego oczekuje się od autobusu, którym podróżują pasażerowie? To
pytanie należy skierować do samorządowców, polityków i mieszkańców Polski.
Sytuacja w transporcie publicznym staje
się dramatyczna. W 2013 r. podjęte zostały decyzje o upadłości lub likwidacji kilku
firm. Następuje radykalne zmniejszanie
wykonywanej komunikacji. Powoduje to
z kolei rosnące niezadowolenie społeczne poprzez wzrost bezrobocia nie tylko
w przedsiębiorstwach transportowych, ale
także u producentów i dystrybutorów au2010
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Rys. 3. Rentowność działalności przewozowej przedsiębiorstw PKS
Źródło: opracowanie własne.

20ȳAUTOBUSY 4ȺȦŘŖŗ4

2011

2012

tobusów, części zamiennych, ogumienia
i materiałów eksploatacyjnych (upadłość
fabryk autobusów). Brak środków powoduje rosnące niezadowolenie załóg pracowniczych, szczególnie kierowców i pracowników zaplecza technicznego. Płace
w przedsiębiorstwach PKS są wyjątkowo
niskie. Z informacji zebranych przez PIGTSiS
wynika, że średnia płaca kierowców autobusowych w 2012 r. wyniosła 2525,47 zł,
czyli ponad 1000 zł mniej niż średnia płaca w kraju. Wywołuje to oczekiwanie na
niezwłoczne podniesienie wynagrodzeń,
jednocześnie stawia te przedsiębiorstwa
w trudnej sytuacji – braku możliwości naboru nowych pracowników.

Rozporządzenie 1370/2007 i jego
wpływ na zmiany w funkcjonowaniu
autobusowego publicznego transportu
zbiorowego
W 2007 roku Unia Europejska przyjęła nową
regulację dotyczącą sposobu zaspokajania
potrzeb społeczeństwa w zakresie świadczenia usług przewozu osób w komunikacji
regularnej. Zostało wówczas wydane Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 [4]. Ten akt
prawny wszedł formalnie w życie z dniem
3 grudnia 2009 r. Określił on zasady, na jakich na terenie UE ma odbywać się wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
szczególnie zasady dostępu do rynku, tryb
udzielania zamówienia na wykonywanie
usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, treść umowy
pomiędzy organizatorem a przedsiębiorcą
realizującym takie usługi oraz wysokość
otrzymywanej przez przedsiębiorcę rekompensaty. Rozporządzenie określiło także
instrumenty, jakimi może dysponować organizator dla sprawnego zorganizowania
publicznego transportu zbiorowego.
W dniu 16 grudnia 2010 r. polski parlament uchwalił ustawę o publicznym transporcie zbiorowym [5] (UPTZ), która weszła
w życie z dniem 1 marca 2011 r. Ustawa ta
wprowadza kilka bardzo istotnych postanowień dla pasażerów, jak i przedsiębiorców
realizujących publiczny transport zbiorowy.
Najważniejsze z nich to:
¡ ustalenie, że za organizację publicznego transportu zbiorowego odpowiada jednostka samorządu terytorialnego, a nie realizujący taką działalność
przedsiębiorca,
¡ wprowadzenie specjalnej formy realizacji
usług w ramach publicznego transportu
zbiorowego – „usługi o charakterze użyteczności publicznej”,
¡ określenie, że obecnie obowiązujący system wykonywania działalności gospo-

Na liniach dalekobieżnych PKS Polonus wykorzystuje m.in. autobusy Scania Touring
darczej w transporcie osób obowiązuje
jedynie do 31 grudnia 2016 r.,
¡ ustalenie, że uprawnienia obywateli do
ulg w przejazdach publicznymi środkami transportu zbiorowego od 1 stycznia 2017 r. będą mogły być realizowane
w środkach publicznego transportu
zbiorowego wykonującego usługę o charakterze użyteczności publicznej.
Ta regulacja jest już trzecią istotną zmianą
w funkcjonowaniu drogowego publicznego
transportu osób w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W zakresie drogowego publicznego
transportu zbiorowego, wykonywanego
poza obszarami miast UPTZ, praktycznie
nie ma obecnie jednak żadnego znaczenia.
Pomimo upływu ponad 30 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy o PTZ oraz 46 miesięcy od wejścia w życie Rozporządzenia 1370
można stwierdzić, że regulacje te w Polsce
się nie przyjęły. Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli nie chcą podjąć
się pełnienia funkcji organizatora w stosunku do drogowego transportu zbiorowego.
Spotkać się można z powszechnym nierozumieniem zasad regulacji. Rynek w miastach
i na kolei pozostaje hermetycznie zamknięty, a rynek przewozów autobusowych nikogo nie interesuje. Państwo oraz jednostki
samorządu terytorialnego chcą zapewnić
tylko finansowanie usług kolejowych i transportu miejskiego, natomiast nadal nikt nie
garnie się do dofinansowania usług wykonywanych w komunikacji autobusowej
poza obszarami miast. W transporcie autobusowym żaden samorząd (na prawie trzy
tysiące istniejących) nie chce spełniać tej
funkcji. Nie chce organizować komunikacji
publicznej dla własnych mieszkańców i zapewnić im jednego z podstawowych w XXI
wieku prawa – prawa do usługi komunika-

cyjnej pozwalającej na kontakt ze światem
zewnętrznym. Zdarzające się przypadki
dofinansowywania niektórych przewozów
drogowych przez gminy są dokonywane na
innych zasadach niż wynikających z ustawy
o PTZ. Takie podejście rodzi konieczność zadania kilku pytań:
 dlaczego organy samorządu szczebla
wojewódzkiego gotowe są finansować
średnio w 80% bilety w kolejowej komunikacji regionalnej, a absolutnie nie
dopuszczają żadnej możliwości sfinansowania w najmniejszej wysokości kosztów
przejazdu swoich mieszkańców, którzy
nie mają „szczęścia” mieszkać blisko linii
kolejowych (pomimo że prawo jest takie
samo dla każdej z tych usług)?
 dlaczego organy gmin wypłacają ogromne środki na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej (średnia krajowa wynosi
60%), ale absolutnie nie chcą w żadnym
przypadku dofinansować komunikacji
dla swoich mieszkańców, zamieszkujących obszary położone w znacznej odległości od obszarów zurbanizowanych?
 dlaczego parlamentarzyści oraz politycy rządowi nie widzą nic szczególnego
w „pompowaniu” pieniędzy z budżetu
państwa oraz funduszy UE na tabor, infrastrukturę komunikacyjną, dworce, systemy informacyjne na kolei oraz w komunikacji miejskiej, ale nie chcą w żadnym
przypadku zgodzić się na jakiekolwiek
wsparcie pozamiejskiej komunikacji
autobusowej?
Jedyną aktywnością, jaką wykazało część
samorządów we wdrażaniu ustawy o PTZ
w drogowym transporcie publicznym, było
podjęcie uchwał dotyczących wyznaczenia obiektów infrastruktury przystankowej
udostępnianej przewoźnikom oraz ustano-

wienie opłat za zatrzymywanie (najczęściej
w ustawowo dopuszczalnej wysokości).
Większość jednostek samorządu terytorialnego nie wywiązała się z nawet tego obowiązku, narażając przedsiębiorców realizujących drogowy transport zbiorowy na
konsekwencje finansowe z uwagi na niemożność spełnienia nałożonego w drodze
rozporządzenia obowiązku odnośnie do
wskazywania w przedkładanych projektach
rozkładów jazdy przystanków ustanowionych przez te jednostki. Ponadto w stosunku do części przystanków uchwały podjęły
dwa lub nawet trzy szczeble samorządu,
wywołując chaos i – podobne jak wyżej
– przyczyniając się do ponoszenia konsekwencji przez przedsiębiorców.
W sytuacjach, gdy samorządy miast podejmują decyzje o udzieleniu zamówienia
publicznego, w zdecydowanej większości
jest naruszany obowiązek publikacji, o którym mowa w art. 7 Rozporządzenia 1370
oraz art. 23 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Większość samorządów
w ogóle nie dokonuje publikacji w wymaganym trybie, a jeżeli już, to terminy od
dnia publikacji do dnia otwarcia ofert są
zdecydowanie krótsze od określonych
w wymienionych aktach prawnych – czasami wynoszą tylko kilka tygodni.
Z przeprowadzonych przez PIGTSiS badań
ankietowych wynika, że tylko 7% przewoźników deklaruje, iż samorząd podjął jakieś działania, natomiast 93% stwierdza, że samorządy
na obszarze ich działania nie podjęły żadnych
działań w tym zakresie.
W dniu 1 stycznia 2017 r. zmieniają się
przepisy w zakresie dostępności pasażerów
do posiadanego prawa nadanego w drodze ustaw – do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
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W tym dniu publiczny transport zbiorowy
zostanie podzielony na dwie grupy. Uprawnienia do ulg będą przysługiwały obywatelom tylko w tzw. „usługach użyteczności
publicznej”. Jeżeli dany rodzaj komunikacji
nie będzie zorganizowany i finansowany
przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie określonym przez przywołane
przepisy, to obywatel nie będzie mógł ze
swoich praw korzystać.
Transportem autobusowym podróżuje
rocznie ponad 900 mln pasażerów. Podstawową grupą korzystającą z ulg są dzieci i młodzież szkolna z obszarów wiejskich
oraz małych miejscowości pozbawionych
komunikacji kolejowej lub miejskiej. Prawa
do ulg w tych przewozach są zagrożone.
Największy niepokój musi budzić fakt, że
brak aktywności JST w zakresie przejmowania funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej spowoduje pozbawienie
obywateli możliwości realizacji ich uprawnień do przyznanych im w ustawach ulg
w publicznych środkach transportu zbiorowego. Oznacza to, że setki tysięcy uczniów
szkół podstawowych i średnich będzie musiało uiszczać 100% ceny biletów za dojazdy
do szkół. Czasu na przeprowadzenie całej
operacji jest już stosunkowo niewiele.
W Polsce wspiera się dużymi środkami
przewoźników realizujących komunikację
miejską oraz kolejową. Publiczna komunikacja drogowa poza terenami miejskimi
nie otrzymuje żadnych środków publicznych. Dalsze odwlekanie decyzji w tych
sprawach zakończy się upadkiem kilku lub
kilkunastu kolejnych przedsiębiorstw i pozbawieniem znacznych obszarów obsługi
komunikacyjnej.
PIGTSiS uważa za konieczne wprowadzenie zmian prawnych w zakresie regulacji
rynku przewozowego, obciążeń finansowych oraz zasad wspomagania komunikacji
publicznej. Należy tutaj wykorzystać rozwiązania, jakie są stosowane na tym rynku w większości krajów Unii Europejskiej.
Zmiany te należy wprowadzać głównie
w interesie pasażera. Pasażer korzystający
z komunikacji publicznej powinien otrzymać usługę o wysokim standardzie, zapewniającym bezpieczeństwo podróżowania
oraz niską cenę. Tylko wtedy będzie on
gotowy pozostawić samochód i korzystać
z tego typu usług, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Koszty komunikacji publicznej powinny
być porównywane z kosztami, jakie trzeba
będzie ponosić na potrzeby komunikacji
indywidualnej (na rozwój dróg, parkingów),
i czasem straconym w korkach.
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Wnioski
Rozważania przedstawione w niniejszym
artykule pozwalają na sformułowanie kilku
wniosków. Dla usprawnienia komunikacji
autobusowej i zapewnienia obywatelom
możliwości korzystania z wysokiej jakości
usług użyteczności publicznej, będącej
jednym z podstawowych praw w UE, konieczne jest:
¡ zapewnienie szybkiego wprowadzenia
w życie zasad odpowiedzialności samorządów terytorialnych za publiczną, regionalną komunikację autobusową poprzez
niezwłoczne przystąpienie do pełnienia
roli organizatora publicznego transportu
zbiorowego w rozumieniu Rozporządzenia 1370/2007 oraz rozpoczęcia udzielania tzw. zamówienia publicznego na wykonywanie usług przewozowych,
¡ niezwłoczne wprowadzenie, wzorem
innych krajów UE, finansowego wspomagania autobusowego transportu publicznego poprzez:
 zwrot podatku akcyzowego od paliwa
zużytego do wykonywania komunikacji publicznej,
 wspieranie zakupu taboru autobusowego przeznaczonego do realizacji publicznego transportu zbiorowego na takich samych zasadach jak w komunikacji
miejskiej oraz przewozach kolejowych,
¡ zapewnienie równego traktowania podmiotów gospodarczych w zakresie stosowania ulg dla studentów – wprowadzenie zmian dotyczących uprawnień
do przejazdów ulgowych studentów
w ustawie o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego [6],
¡ zwolnienie przewoźników realizujących
publiczny drogowy przewóz osób z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie
z dróg krajowych innych niż autostrady,
¡ wprowadzenie wymogu prowadzenia
ksiąg rachunkowych dla każdego przewoźnika realizującego publiczny transport osób,
¡ precyzyjne uregulowanie obowiązków
organów państwa i samorządu terytorialnego w zakresie dopłat dla przewoźników oraz określenie uprawnień

¡

przewoźników w przypadku opóźnień
w wykonaniu tych zobowiązań przez organy samorządów terytorialnych,
wprowadzenie do szkolnictwa zawodowego systemu szkolenia uczniów w zawodzie kierowca-mechanik.

Przypisy
1

Szczegółowe wyniki analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw PKS przedstawiono w [5].
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Public road transport – functioning conditions and forecasts
The article includes the presentation of changes in the bus transport services outside urban
areas in the years 1990–2013 and presents an assessment of the impact of the numerous changes in the law on the functioning of the sector. On the basis of surveys conducted among managers of the PKS enterprises (car transport companies) it discusses the issues of the implementation
of the EU Regulation 1370/2007 on regional bus services. In its final part the paper presents the
proposals of the solutions necessary to be implemented in the bus transport sector and indicates
the prospects of the industry.

