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WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelników wydanie Zeszytu Naukowego Uniwersytetu 
Szczecińskiego z serii „Problemy Transportu i Logistyki” poświęcone współcze-
snym wyzwaniom pasażerskiego transportu regionalnego. Zainteresowanie pro-
blematyką pasażerskiego transportu regionalnego w ostatnich latach poszerza 
się. Jest kilka tego powodów. Polityka transportowa Unii Europejskiej poświęca 
uwagę tym zagadnieniom głównie z powodu braku oczekiwanego postępu we 
wzroście udziału transportu publicznego w zaspokajaniu potrzeb przemieszcza-
nia się. W Polsce jest to temat nośny z uwagi na podjętą reformę publicznego 
transportu zbiorowego, w innych krajach Europy Zachodniej rozwój tego seg-
mentu usług jest jednym z narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Artykuły zgromadzone w publikacji zostały przygotowane w ramach ogól-
nopolskiego seminarium naukowego zorganizowanego w 2011 r. przez Katedrę 
Systemów i Polityki Transportowej WZiEU US w ramach grantu Narodowego 
Centrum Nauki, którego celem było odniesienie się do współczesnych wymo-
gów i uwarunkowań funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego przy 
wykorzystaniu zarówno dorobku polskiej i zagranicznej myśli teoretycznej, jak 
też rozwiązań systemowych przyjętych w Polsce i innych krajach.

Niniejsza publikacja prezentuje opinie i doświadczenia przedstawicieli 
wielu ośrodków naukowo-badawczych. Wśród podjętych tematów wyróżnić 
należy:

1. Funkcje transportu zbiorowego w regionie,
2. Dostępność usług transportu pasażerskiego,
3.  Rynkowe i prawne uwarunkowania rozwoju pasażerskiego transportu 

regionalnego,
4. Kierunki zmian systemu regionalnych przewozów pasażerskich,
5.  Rozwiązania organizacyjno-zarządcze w regionalnych przewozach pasa-

żerskich,
6.  Przekształcenia podmiotowe i własnościowe w pasażerskim transporcie 

regionalnym,
7. Innowacje w transporcie,
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8. Gałęziowe ujęcie problematyki pasażerskich przewozów regionalnych.
Oddając w Państwa ręce przegląd rezultatów badań, opinii i doświadczeń 

Autorów, wyrażamy przekonanie, że będą one inspiracją do szerszych badań 
i rozważań w zakresie współczesnych wyzwań stojących przed pasażerskim 
transportem regionalnym.

Elżbieta Załoga
redaktor zeszytu
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Słowa kluczowe: transport kolejowy, przewozy regionalne

Wstęp

Mimo że proces regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Pol-
sce trwa już ponad 10 lat, to nadal nie można mówić o jego zakończeniu. W tym 
okresie nastąpiły fundamentalne zmiany w strukturze podmiotowej i własnościo-
wej na rynku kolejowych operatorów regionalnych przewozów pasażerskich. 
Wiele problemów nie zostało jednak jeszcze rozwiązanych. Celem artykułu jest 
przedstawienie chronologii tego procesu oraz przeprowadzenie rozważań na 
temat podstawowych, zdaniem autora, problemów związanych z dalszymi prze-
mianami podmiotowymi i własnościowymi na rynku operatorów regionalnych 
kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.
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1. Przebieg procesu regionalizacji

Za początek regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce 
uznać należy 2001 r., gdy po przemianach restrukturyzacyjnych przedsiębior-
stwa państwowego PKP wykształciła się spółka akcyjna PKP, z której zaczęto 
w tym samym roku wyodrębniać poszczególne podmioty związane z infrastruk-
turą kolejową, przewozami pasażerskimi, towarowymi, zapleczem technicznym 
itp. w celu utworzenia Grupy PKP. W odniesieniu do przewozów pasażerskich 
z dawnej Dyrekcji Przewozów Pasażerskich1 wydzielono cztery spółki przewo-
zów pasażerskich, tj.:
 – PKP Intercity Sp. z o.o. (PKP IC)2,
 – PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PKP PR),
 – PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (PKP WKD),
 – PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. (PKP SKM).

Spółka PKP IC z założenia miała obsługiwać wyłącznie segment przewo-
zów kwalifi kowanych3 międzyregionalnych (międzywojewódzkich)4 oraz mię-
dzynarodowych, ale z czasem rozszerzyła swoją działalność również na pociągi 
międzyregionalne niższej kategorii5.

Natomiast realizacją przewozów regionalnych (wojewódzkich)6 zająć się 
miały zgodnie z założeniem trzy pozostałe wyodrębnione podmioty. Z tym że 
dwie ostatnie spółki w zestawieniu, czyli PKP WKD i PKP SKM7, miały cha-
rakter lokalny, działając na wydzielonych liniach. Natomiast podstawowym pod-
miotem realizującym kolejowe pasażerskie przewozy regionalne była spółka 
PKP PR.

W początkowym okresie wszystkie wymienione spółki pozostawały, 
poprzez Grupę PKP S.A., własnością Skarbu Państwa.

1  Była to jednostka organizacyjna (pion) powołana dn. 1.07.1998 r., odpowiedzialna za realiza-
cję przewozów pasażerskich w PP PKP.

2  Z dniem 2.01.2008 r. na skutek przekształceń zmieniono formę prawną na spółkę akcyjną. 
Obecna pełna nazwa fi rmy brzmi: PKP Intercity S.A. Działania te podjęto z myślą o przyszłej pry-
watyzacji tej spółki poprzez giełdę.

3  Pociągi typy Ex, IC, EC, EN i pozostałe międzynarodowe.
4  Relacje kursujących pociągów przekraczają granice co najmniej dwóch województw.
5  Wprowadzając ofertę pociągów TLK (Tanie Linie Kolejowe) oraz przejmując w grudniu 

2008 r. pociągi pospieszne od spółki Przewozy Regionalne (o czym w dalszej części artykułu).
6  Relacje kursujących pociągów zawierają się w ramach województwa (lub przekraczają jego 

granice do najbliższej stacji węzłowej).
7  W początkowym okresie.
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W latach 2001-2005 proces regionalizacji przebiegał z trudnością. Podsta-
wowymi powodami były: brak wystarczających środków na fi nansowanie prze-
wozów regionalnych8 oraz kłopoty w funkcjonowaniu spółki PKP PR.

Jednakże ogólny kierunek działania na rzecz regionalizacji tych przewo-
zów był cały czas podtrzymywany. Był on zresztą zgodny z wytycznymi poli-
tyki transportowej Polski i UE. W białej księdze transportu z 2001 r.9 w odnie-
sieniu do transportu kolejowego podkreślono, że jednym z warunków ożywienia 
przewozów pasażerskich jest właśnie ich regionalizacja, czyli przekazanie orga-
nizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich władzom regionów10. 
Podobne działania przewidują również polskie dokumenty strategiczne, w tym 
najnowsza polityka transportowa11.

W dokumentach rządowych wyznaczających szczegółowe działania 
w odniesieniu do transportu kolejowego po 2001 r. w Polsce wobec przewoźni-
ków regionalnych przewidywano przede wszystkim kontynuację działań restruk-

8  Warunki, w jakich od początku działała spółka PKP PR (dotyczyło to zresztą i spółki PKP IC), 
można określić jako niestabilne i tymczasowe. Spółka od początku istnienia borykała się z narasta-
jącymi zobowiązaniami, a przyczyn takiego stanu rzeczy szukać należy przede wszystkim w bra-
ku szybkich działań na rzecz przyjęcia stabilnego i kompleksowego systemu fi nansowania kolejo-
wych regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce. Niestabilność funkcjonowania spółki wy-
nikała również z braku niezbędnego majątku produkcyjnego. Jako znaczący błąd, jaki popełniono 
w procesie tworzenia spółki, uznać należy brak wyposażenia jej w istotne elementy rzeczowego 
majątku w postaci taboru trakcyjnego wraz z zapleczem technicznym. Spółka zmuszona była wy-
najmować lokomotywy do obsługi pociągów pasażerskich od spółki PKP Cargo S.A. To oznaczało 
konieczność ponoszenia opłat za wynajem na rzecz tej spółki. Ponadto maszyniści także byli pra-
cownikami spółki towarowej. Sama PKP Cargo S.A. również nie była zadowolona z takiego stanu 
rzeczy, gdyż zbędny lub nadmierny z punktu widzenia jej działalności majątek ciążył spółce i przy-
czyniał się do generowania strat – między innymi dlatego, że PKP PR nie regulowała części swo-
ich należności. Brak rozwiązań w tym zakresie w procesie tworzenia spółki był w dużej części wy-
nikiem dyktatu związków zawodowych maszynistów. Efektem było swoiste ubezwłasnowolnienie 
obu spółek pasażerskich i zwiększenie kosztów ich funkcjonowania. Jak dowiodła praktyka, taki 
układ był niewydolny i utrzymywanie go generowało tylko straty w obydwu spółkach. Wyposaże-
nie spółek w niezbędny majątek było koniecznym warunkiem, zanim podjęte zostały dalsze działa-
nia restrukturyzacyjne dotyczące przekształceń spółek pasażerskich, a zwłaszcza działania prywa-
tyzacyjne. Dopiero przyjęcie przez rząd dokumentu Strategia dla transportu kolejowego do 2013 
roku, w którym zapisano konieczność rozdziału i przekazania odpowiedniej części majątku w po-
staci pojazdów trakcyjnych i zaplecza technicznego do spółek pasażerskich, uruchomiło ten pro-
ces, zakończony ostatecznie w 2008 r. Wraz z majątkiem do spółek pasażerskich przeszli w odpo-
wiedniej liczbie również maszyniści i pracownicy zaplecza technicznego.

9  White Paper – European transport policy for 2010: time to decide, European Communities, 
COM(2001) 370, Brussel, 12.09.2001.

10  Przy czym oczywiście wybór konkretnych szczebli administracji rządowej czy samorzą-
dowej do realizacji tych zadań pozostawiono do decyzji poszczególnych państw członkowskich.

11  Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 
czerwiec 2005.
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turyzacyjnych w tych spółkach, ale również podjęcie działań na rzecz przekształ-
ceń własnościowych. Przy czym zdawano sobie sprawę, że ewentualna rzeczywi-
sta prywatyzacja12 nie będzie operacją łatwą do przeprowadzenia13 i koncentro-
wano wysiłki na rzecz doprowadzenia do przejęcia akcji tych spółek przez samo-
rządy (usamorządowienie spółek).

W odniesieniu do spółki PKP WKD udało się ten proces dokończyć. Pro-
wadzony był on przez PKP S.A. od 2003 r. i zakończył się podpisaniem w dniu 
30.09.2005 r. umowy prywatyzacyjnej z nowym właścicielem akcji spółki, 
Konsorcjum Samorządowym, w skład którego wchodzi samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego i sześć gmin leżących na trasie działalności przewozowej 
spółki14. Proces usamorządowienia tej spółki nie nastręczał trudności o tyle, że 
jej działalność odbywa się na wydzielonej organizacyjnie i technicznie sieci 
kolejowej15, a spółka została wyposażona na starcie w cały niezbędny majątek 
potrzebny do realizacji zadań statutowych, czyli tabor i zaplecze techniczne.

W przypadku spółki PKP SKM można mówić o rozpoczęciu i kontynuacji 
procesu usamorządowienia. Spółka ta jest jednocześnie zarządcą infrastruktury 
na wydzielonej linii między Gdańskiem a Gdynią, jak i przewoźnikiem operu-
jącym również na sieci PKP PLK i realizującym, obok spółki Przewozy Regio-
nalne16, przewozy pasażerskie na terenie województwa pomorskiego17. Udzia-
łowcem większościowym PKP SKM pozostaje nadal PKP S.A., choć samorząd 
województwa pomorskiego oraz gminy leżące na trasach relacji kursujących 

12  Przeniesienie akcji spółki w ręce inwestora prywatnego.
13  Gdyż podstawowym warunkiem przejęcia przez inwestora prywatnego takiej spółki jest 

przede wszystkim stabilność jej fi nansowania (dopłaty ze środków publicznych) i określony czas 
umowy na wykonywanie przewozów, aby zainwestowany kapitał przyniósł zadowalający zysk.

14  Są to: Gmina i Miasto Pruszków, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Grodzisk Mazowiecki, 
Gmina Milanówek, Gmina i Miasto Brwinów oraz Gmina Michałowice. W dniu 27.09.2007 r. wła-
sność wszystkich udziałów przeszła z PKP S.A. na nowych właścicieli i tym samym WKD stała się 
pierwszym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym z Grupy PKP, który zmienił w 100% właści-
ciela i opuścił holding PKP. W dniu 13.08.2008 r. została zmieniona nazwa Spółki z PKP Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. na Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Dane ze strony inter-
netowej WKD: http://www.wkd.com.pl/ (20.12.2011).

15  Spółka jest jednocześnie zarządcą tej sieci. Ponieważ jest to wydzielona organizacyjnie 
i technicznie sieć (zasilanie sieci trakcyjnej prądem o napięciu 600 V), stąd spółka nie prowadzi 
odrębnej rachunkowości dla działalności przewozowej i zarządzania infrastrukturą. 

16  Informacje w dalszej części artykułu.
17  Spółka prowadzi w związku z tym odrębną rachunkowość w zakresie zarządzania infrastruk-

turą kolejową oraz wykonywaniem przewozów kolejowych.
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pociągów spółki zainteresowane są jej przejęciem18. Można więc przypuszczać, 
że proces ten będzie kontynuowany aż do całkowitego przejęcia akcji PKP S.A. 
i tym samym wyjścia poza Grupę PKP.

2. Przekształcenia spółki PKP PR i PR

Najwięcej jednak kwestii w ramach rządowych programów restrukturyza-
cyjnych poruszano oczywiście w odniesieniu do spółki PKP PR, która operowała 
na terenie całego kraju i miała dominujący udział w kolejowych pasażerskich 
przewozach regionalnych.

W opublikowanym programie rządowym Strategia restrukturyzacji i pry-
watyzacji Grupy PKP S.A.19 w odniesieniu do PKP PR postulowano, obok reorga-
nizacji i poprawy stanu taboru, rozpoczęcie procesu tworzenia spółek z udziałem 
samorządów wojewódzkich. Przy czym PKP PR posiadać miało pakiety mniej-
szościowe udziałów w tych spółkach. Przewozy regionalne prowadzić miały 
powołane spółki, natomiast PKP PR miało skoncentrować działalność tylko na 
wykonywaniu przewozów międzywojewódzkich.

Zgodnie z programem (niejako w ramach pilotażu) powołano pierwszą 
spółkę kolejowo-samorządową w województwie mazowieckim pod nazwą Koleje 
Mazowieckie Sp. z o.o. (KM)20, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 
2005 r. Z perspektywy czasu powołanie tej spółki można uznać za dobrą decy-
zję. Przede wszystkim samorząd poczuł większą odpowiedzialność, jako współ-
właściciel, za funkcjonowanie i rozwój spółki. Spółka przejęła całość przewozów 
regionalnych na terenie województwa mazowieckiego. Początkowo prowadziła 
ona działalność na bazie majątku dzierżawionego od PKP PR. W 2006 r. samo-
rząd województwa mazowieckiego zwiększył swój udział w kapitale zakłado-

18  Czego dowodem jest objęcie przez Urząd Marszałkowski udziałów w spółce w 2006 r., 
a w 2008 r. – przez gminę Gdańsk, w późniejszym okresie przez pozostałe gminy. Aktualna (da-
ne z kwietnia 2011 r.) struktura udziałowa wygląda następująco: PKP S.A. – 47,8%, Skarb Pań-
stwa – 22,6%, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – 12,8%, Gmina Miasto Gdańsk 
– 9,6%, Gmina Miasto Sopot – 2,8%, Gmina Miasto Gdynia – 2,6%, Gmina Miejska Pruszcz 
Gdański – 1,6% oraz Gmina Miejska Rumia – 0,2%. Dane z Biuletynu Informacji Publicznej PKP 
Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., http://bip.skm.pkp.pl/c4/majatek-i-struktura-
wlasnosciowa (20.12.2011).

19  Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP S.A., Rada Ministrów, Warszawa, lu-
ty 2005.

20  Powołana w dn. 29 lipca 2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i PKP 
PR. Samorząd objął 51% udziałów, a PKP PR – 49% udziałów.
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wym spółki KM do 95%, natomiast w grudniu 2007 r. po uzyskaniu zgody mini-
stra skarbu oraz prezesa UOKiK podpisano umowę, na mocy której wojewódz-
two mazowieckie odkupiło od PKP PR pozostałe udziały w spółce KM. Spółka 
jest więc obecnie w całości własnością tego samorządu. Z kolei na podstawie 
umowy z sierpnia 2008 r. spółka odkupiła od PKP PR dzierżawione dotąd EZT, 
przejmując je na własność21.

Kolejny program rządowy dla kolei pod nazwą Strategia dla transportu 
kolejowego do roku 201322 w odniesieniu do spółki PKP PR przewidywał konty-
nuację procesu usamorządowienia. Spółka miała być poddana procesowi oddłu-
żania, a następnie przekazania jej udziałów samorządom wojewódzkim23. Spółka 
nadal miała również wykonywać przewozy międzywojewódzkie pociągami 
pospiesznymi. Do realizacji tych zamierzeń jednak nie doszło.

Nowy rząd wyłoniony po wyborach parlamentarnych w październiku 
2007 r. wprowadził modyfi kacje do tego programu24 dotyczące restrukturyzacji 
przewozów regionalnych i międzywojewódzkich oraz zasad oddłużenia spółki 
PKP PR i obsługi zadłużenia przez PKP S.A.

W odniesieniu do spółki PKP PR stwierdzono, że warunkiem stworzenia 
właściwych podstaw działania kolejowych przewozów regionalnych musi być 
przeprowadzenie procesu oddłużenia tej spółki, a proces ten rozłożony będzie na 
lata 2008-2011. Usamorządowienie przewozów miało polegać w pierwszej kolej-
ności na przekazaniu całości przewozów międzywojewódzkich do spółki PKP 
IC wraz z niezbędnym majątkiem i pracownikami25, a następnie na przekaza-
niu nieodpłatnie udziałów spółki PKP PR samorządom wojewódzkim w różnych 
częściach według przyjętych kryteriów. Spółka PKP PR swoją działalność miała 
skupić wyłącznie na realizacji przewozów wewnątrz regionów pociągami oso-
bowymi (regionalnymi). Według założeń realizacja procesu usamorządowienia 
kolejowych przewozów regionalnych miała na celu przede wszystkim skupienie 

21  Pasażer staje się (powoli) coraz ważniejszy – Raport, „Rynek Kolejowy” 2008, nr 11.
22  Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 

kwiecień 2007.
23  Według założeń proces ten miał polegać na przekazaniu nieodpłatnie udziałów spółki PKP 

PR samorządom wojewódzkim w równych częściach (tj. po 1/16 wartości udziałów).
24  Uchwała Rady Ministrów nr 61/2008 z dnia 19.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Strategii dla transportu kolejowego do 2013 roku.
25  W spółce PKP PR wydzielono organizacyjnie tzw. Oddziały Przewozów Międzywojewódz-

kich (OPM), do których przekazano majątek i pracowników związanych z przewozami między-
wojewódzkimi. Z dniem 14 grudnia 2008 r. spółka PKP IC przejęła OPM i tym samym w pełni re-
alizację przewozów pociągami międzywojewódzkimi (obecnie kursującymi pod szyldem TLK).
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na poziomie samorządu wszystkich podstawowych funkcji związanych z realiza-
cją zadań przewozowych, tj. organizatora przewozów, wykonawcy i dofi nanso-
wującego przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Usamorządowienie 
przewozów regionalnych pozwolić miało na26:

 – utrzymanie narodowego charakteru przewozów regionalnych (poprzez moż-
liwość zlecania bezpośredniego fi rmom samorządowym usług o charakterze 
publicznym),

 – utrzymanie istniejącego potencjału przewozowego, wraz ze stopniową 
poprawą jakości usług,

 – lepsze wykorzystanie środków pomocowych UE (zwłaszcza poprzez samo-
rządowe inwestycje lub modernizację taboru),

 – stworzenie instrumentów do optymalizacji oferty przewozowej w ramach 
województwa, a tym samym umożliwienie utworzenia spójnego systemu 
transportu publicznego w regionie.

Program ten został przyjęty i wdrożony do realizacji. Przekazanie spółki 
PKP PR poprzedzone zostało negocjacjami pomiędzy samorządami wojewódz-
kimi a rządem, co związane było, między innymi, z żądaniami samorządów 
w sprawie gwarancji państwa na inwestycje taborowe oraz kiepskimi wynikami 
fi nansowymi samej spółki. Ostatecznie w dniu 2 grudnia 2008 r. Rada Ministrów 
przyjęła uchwałę w sprawie fi nansowania regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich27. Zgodnie z przyjętym również rozporządzeniem, w świetle ustalo-
nych w nim kryteriów, samorządy otrzymały określoną liczbę udziałów w kapi-
tale zakładowym spółki PKP PR28. Formalne przejęcie spółki przez samorządy 

26  Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013, op. cit.
27  Uchwała Rady Ministrów z dnia 2.12.2008 r. w sprawie fi nansowania regionalnych kolejo-

wych przewozów pasażerskich.
28  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.11.2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów 

samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością (Dz.U. z 2008 r., nr 218, poz. 1393). Kryteria podziału określone zostały 
w sposób ogólny w art. 33u ust. 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siębiorstwa państwowego PKP (Dz.U. z 2000 r., nr 84, poz. 948, z późn. zm.). Ustawa zobowiązu-
je rząd do wzięcia pod uwagę: powierzchni poszczególnych województw, liczby ich mieszkańców, 
długości linii kolejowych oraz średniej pracy eksploatacyjnej wykonanej w ciągu ostatnich trzech 
lat. Ustawa jednakże nie przyznała wagi poszczególnym kryteriom, pozostawiając to swobodne-
mu uznaniu administracji. Rada Ministrów dokonała podziału tytułów uczestnictwa w spółce zgod-
nie z przyjętym algorytmem. Ostatecznie udziały samorządów wojewódzkich zostały ustalone na-
stępująco: dolnośląskie (7,3%), kujawsko-pomorskie (5,8%), lubelskie (5,5%), lubuskie (3,6%), 
łódzkie (5,7%), małopolskie (6,4%), mazowieckie (13,5%), opolskie (3,4%), podkarpackie (4,9%), 
podlaskie (3,8%), pomorskie (7,1%), śląskie (9,2%), świętokrzyskie (3,0%), warmińsko-mazurskie 
(5,3%), wielkopolskie (9,7%), zachodniopomorskie (5,8%).
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nastąpiło z dniem 1 stycznia 2009 r. Spółka PKP PR stała się więc w ten sposób 
de facto (własnościowo i organizacyjnie) przewoźnikiem samorządowym funk-
cjonującym poza Grupą PKP S.A. Podkreślając swoją odrębność z dn. 8 grudnia 
2009 r., spółka zmieniła również nazwę na Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). 
Zmianie nazwy towarzyszyło również wprowadzenie nowych barw korporacyj-
nych i nowego adresu strony internetowej.

3. Regionalne koleje samorządowe

Analizując kwestię usamorządowienia przewozów, warto zwrócić uwagę 
na pewien trend, który pojawił się w ostatnich latach. Polega on na działaniach 
części samorządów, które powołały własne kolejowe pasażerskie spółki prze-
wozowe. Wśród tego rodzaju podmiotów aktualnie funkcjonujących w Polsce 
wymienić można:
 – Koleje Dolnośląskie,
 – Koleje Wielkopolskie,
 – Koleje Śląskie.

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. została powołana w grudniu 2007 r.29, 
a działalność przewozową rozpoczęła wraz z wejściem w życie nowego rozkładu 
jazdy pociągów w dn. 14 grudnia 2008 r. Obsługuje wybrane połączenia regio-
nalne30 w tym województwie.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. powołana została we wrześniu 2009 r.31, 
a pierwszy pociąg tej spółki wyruszył na trasę w dn. 1 czerwca 2011 r. W obec-
nym rozkładzie (2011/12) spółka obsługuje następujące połączenia: Poznań Gł. 
– Gołańcz, Poznań Gł. – Wolsztyn, Leszno – Ostrów Wlkp., Leszno – Zbąszynek, 
Leszno – Gostyń oraz Wągrowiec – Rogoźno Wlkp. Według planów do 2015 r. 
spółka ma obsługiwać 50% kolejowego ruchu regionalnego w województwie.

29  Uchwała nr XX/246/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2007 r. w spra-
wie utworzenia Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. oraz wniesienia przez Województwo Dolnoślą-
skie wkładu pieniężnego.

30  W obecnym rozkładzie (2011/12) są to linie: Wrocław – Środa Śląska – Legnica, Wrocław – 
Wołów, Wrocław – Trzebnica, Wrocław – Jelcz-Laskowice, Legnica – Jaworzyna Śląska – Kłodz-
ko – Wałbrzych, Legnica – Żagań – Żary, Legnica – Węgliniec – Zgorzelec, Węgliniec – Żary, Zgo-
rzelec – Jelenia Góra – Szklarska Poręba, Jelenia Góra – Lwówek Śląski.

31  Uchwała nr XXXIX/542/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.09.2009 r. 
w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego do wykonywania kolejowych przewozów pasa-
żerskich.
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Koleje Śląskie Sp. z o.o. powołane zostały w dn. 8 kwietnia 2010 r.32, a w dn. 
1 października 2011 r. uruchomiono pierwsze połączenia kolejowe. W rozkła-
dzie 2011/12 pociągi spółki kursują na trasach: Katowice – Gliwice, Katowice 
– Tychy – Wisła oraz Katowice – Sosnowiec – Zawiercie – Częstochowa.

Warto zauważyć, że trend do tworzenia własnych spółek samorządowych 
może być nadal podtrzymany, gdyż powołanie swoich spółek rozważają m.in. 
samorządy województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego czy 
zachodniopomorskiego.

Jedynym jak dotąd podmiotem prywatnym obsługującym kolejowe przewozy 
regionalne w Polsce jest Arriva RP Sp. z o.o.33 Powołana została w dn. 19 grud-
nia 2006 r. jako spółka joint venture będąca wspólnym przedsięwzięciem dwóch 
międzynarodowych koncernów działających w branży kolejowej: Arriva plc34 
i PCC Rail S.A.35 posiadających w powołanej spółce po 50% udziałów. W czerwcu 
2007 r. spółka wygrała przetarg ogłoszony przez Urząd Marszałkowski wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego na wykonywanie regionalnych pasażerskich przewo-
zów kolejowych na wszystkich liniach niezelektryfi kowanych tego województwa.

4.  Udział operatorów przewozów regionalnych 
w przewozach kolejowych ogółem

Udziały spółek realizujących kolejowe przewozy pasażerskie według liczby 
przewiezionych pasażerów oraz wykonanej pracy przewozowej w 2010 r. przed-
stawiono w tabeli 1, w której wyróżniono operatorów wykonujących wyłącznie 
przewozy regionalne.

Omawiając kwestię realizacji przewozów regionalnych warto również zauwa-
żyć, że część tych przewozów realizowana jest również pociągami spółki PKP IC 
(przede wszystkim pociągami TLK). Co prawda same pociągi realizują przewozy 
międzyregionalne (międzywojewódzkie), jednakże część podróżnych przemiesz-
cza się w relacjach mieszczących się w granicach danego województwa, co czyni 

32  Uchwała nr III/47/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17.02.2010 r. w sprawie 
utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod fi rmą: Koleje Śląskie Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością.

33  Początkowo Arriva PCC Sp. z o.o.
34  W sierpniu grupa Arriva plc przejęta została przez koncern Deutsche Bahn AG.
35  We wrześniu 2009 r. spółka PCC Rail przejęta została przez DB Schenker AG i zmieniła na-

zwę na DB Schenker Rail Polska S.A.
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takie przewozy regionalnymi. W tym więc aspekcie spółka PKP IC również uczest-
niczy w realizacji kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych.

Tabela 1

Udział kolejowych operatorów pasażerskich wg liczby przewiezionych pasażerów 
oraz wykonanej pracy przewozowej ogółem w Polsce w 2010 r.

Lp.
Kolejowi

operatorzy
pasażerscy

Udział kolejowych
operatorów pasażerskich

według liczby
przewiezionych pasażerów

[%]

Udział kolejowych 
operatorów pasażerskich
według wykonanej pracy 

przewozowej
[%]

1 Przewozy Regionalne 43,62 36,22

2 Koleje Mazowieckie 20,31 10,15

3 PKP SKM w Trójmieście 14,22 4,87

4 WKD 2,63 0,59

5 Arriva RP 0,85 0,37

6 Koleje Dolnośląskie 0,26 0,12

7 PKP Intercity 14,13 46,82

8 SKM Warszawa*) 3,57 0,78

9 Koleje wąskotorowe 
(razem)**) 0,21 0,06

10 Pozostali 0,20 0,02

11 Ogółem 100,00 100,00

Objaśnienia:
*) Warszawska Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. powołana w lutym 2004 r. (działalność rozpo-
częła w październiku 2005 r.) jest własnością miasta st. Warszawy. Spółka jest częścią układu 
komunikacyjnego stolicy organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Warsza-
wie. Wykonuje również przewozy wykraczające poza samo miasto (do Otwocka, Pruszkowa, Sule-
jówka, Legionowa i Wieliszewa), jednakże przewozy te, związane z obsługą aglomeracji warszaw-
skiej, zaliczyć należy do przewozów aglomeracyjnych.
**) Koleje wąskotorowe wykonują głównie przewozy pasażerskie o charakterze sezonowym (prze-
wozy turystyczne w okresie letnim).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego 
w Polsce w 2010 roku. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, sierpień 2011.
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5.  Problemy dalszych przekształceń operatorów kolejowych 
przewozów regionalnych

Niewątpliwie obecny kształt rynku regionalnych przewozów pasażerskich 
transportem kolejowym w Polsce różni się od sytuacji z roku 2001, kiedy domi-
nującym podmiotem była państwowa spółka PKP PR. To oznacza, że proces 
regionalizacji niewątpliwie postępuje. Niemniej nie można również stwierdzić, 
że proces ten jest zakończony, a raczej że ma charakter dynamiczny. W związku 
z tym warto zasygnalizować najważniejsze, zdaniem autora, problemy związane 
z dalszymi przemianami podmiotowymi i własnościowymi w kolejowych prze-
wozach regionalnych, które sformułowano poniżej w formie kilku pytań:

1. Co dalej ze spółką Przewozy Regionalne?,
2.  Czy nadal utrzyma się tendencja do powoływania samorządowych pasa-

żerskich spółek kolejowych i jakie mogą być tego konsekwencje?,
3.  Czy będzie więcej podmiotów prywatnych zainteresowanych kolejowy-

mi przewozami regionalnymi?

Ad 1

Spółka PR po ostatnich przekształceniach stała się podmiotem samorzą-
dowym, a jej współwłaścicielami jest 16 samorządów wojewódzkich z różnymi 
wielkościami udziałów. Od początku jej działalności w tej formie własnościo-
wej taki stan należy traktować jako przejściowy. W dłuższym okresie istnienie 
spółki, w której każdy z udziałowców reprezentuje przecież przede wszystkim 
interesy własnego regionu, nieuchronnie pojawią się problemy związane z kon-
fl iktem interesów. Sytuacja ekonomiczna spółki nie jest stabilna (pogłębiające 
się zadłużenie), ponadto czynniki produkcji (tabor wagonowy, trakcyjny, zaple-
cze techniczne) wymagają koniecznych inwestycji w celu ich odnowy i moderni-
zacji. Nadal występuje również problem przerostu zatrudnienia. Dlatego też nie 
powinno się zwlekać z dalszymi przekształceniami tej spółki. Przekształcenia 
te powinny pójść raczej w stronę podziału i tworzenia mniejszych podmiotów, 
początkowo samorządowych.

Można zaproponować następujące warianty dalszych przekształceń:
 – utworzenie spółek samorządowych na bazie majątku spółki PR lub prze-

jęcie majątku spółki przez powołane już spółki samorządowe w każdym 
z województw,
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 – powołanie spółek obejmujących większe obszary niż pojedyncze wojewódz-
twa na bazie majątku PR.

Wydaje się, że podział na 15 podmiotów36 odpowiadających liczbie woje-
wództw, których obszar działania pokrywałby się z obszarem województwa, 
jest zbyt daleko idący i niewskazany37. W licznych dyskusjach na temat kształtu 
kolejowych przewozów regionalnych pojawiały się różne koncepcje na temat 
podziału spółki PR i funkcjonowania podmiotów w przewozach regionalnych38. 
Trudno obecnie precyzyjnie określić ostateczną liczbę podmiotów wyłonionych 
z PR po dalszych przekształceniach, niemniej sam podmiot w obecnym kształ-
cie (związanym przede wszystkim ze strukturą własnościową i fi nansowaniem 
spółki) nie będzie funkcjonował efektywnie.

Ad 2

Jak wskazano we wcześniejszej części artykułu, część samorządów woje-
wódzkich już powołała kolejowe pasażerskie spółki przewozowe, a część przy-
mierza się do tego kroku. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że różnice pomię-
dzy poszczególnymi województwami w zakresie gęstości zaludnienia, uprzemy-
słowienia, gęstości sieci kolejowej itp. przekładają się na wielkość wolumenu 
przewozów pasażerskich. Również różnice w dochodach poszczególnych woje-
wództw skłaniają do wniosku, że to rozwiązanie niekoniecznie musi się spraw-
dzić w każdym z województw. Pozytywnym przykładem jest funkcjonowa-
nie spółki Koleje Mazowieckie, która zdecydowanie rozwinęła swoją działal-
ność w porównaniu z wcześniejszą obsługą na tym obszarze przez spółkę PKP 
PR. Warto jednak zauważyć, że dotyczy to województwa bogatego, o znaczą-
cych również przewozach pasażerskich generowanych głównie przez aglome-
rację warszawską. Dodatkowo warto zauważyć, że kwota dotacji samorządu 

36  W województwie mazowieckim funkcjonuje już przecież osobny podmiot (Koleje Mazo-
wieckie).

37  Patrz ppkt 2.
38  Opracowana przez zespół pod kierownictwem W. Fabirkiewicza koncepcja optymalizacji 

struktury organizacyjnej przewozów regionalnych w Polsce zakładała utworzenie na bazie 16 za-
kładów regionalnych łącznie czterech spółek kolejowo-samorządowych. Patrz: Koncepcja opty-
malizacji struktury organizacyjnej przewozów regionalnych w Polsce, „Transport i Komunikacja” 
2005, nr 2. Z kolei we wcześniejszej wersji strategii dla transportu kolejowego z 2006 r. (prezen-
towanej pod nazwą: Strategia dla transportu kolejowego do 2009 roku) zakładano między innymi 
przekształcenie spółki PKP PR w pięć tzw. kolejowych kompanii samorządowych.
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województwa mazowieckiego dla przewoźnika zwiększyła się z poziomu 99,7 
mln zł w 2005 r. do poziomu 226,6 mln zł w 2010 r., czyli wzrosła o ponad 
127%39. W przypadku województw o niższych dochodach budżetowych bar-
dzo wątpliwe jest, aby można było liczyć na aż tak znaczącą dynamikę. Trzeba 
więc jasno stwierdzić, że nie wszystkie województwa byłyby w stanie udźwi-
gnąć ciężar utrzymania własnej spółki. Nie chodzi zresztą tylko o utrzymanie, 
ale przede wszystkim o możliwości dalszego rozwoju. Ważne jest to, aby pamię-
tać, że celem powołania i funkcjonowania takiego podmiotu musi być rzeczy-
wista poprawa organizacji, zarządzania i gospodarowania czynnikami produkcji 
oraz dalszy jego rozwój z korzyścią dla ludności obsługiwanego obszaru, a nie 
tylko tworzenie intratnych miejsc pracy z politycznego nadania w radach nadzor-
czych, zarządzie i administracji spółki. Warto więc rozważyć, czy lepszym roz-
wiązaniem nie byłoby powołanie podmiotów, których obszary działania oparte 
byłyby nie tyle na podziale administracyjnym, ile na obszarach ciążenia poto-
ków podróżnych i obejmowałyby obszarem swojego działania części różnych 
województw.

Ad 3

Większość pozostałych podmiotów działających obecnie w pasażerskich 
przewozach regionalnych reprezentuje własność samorządową i można przypusz-
czać, że ten stan będzie się utrzymywał do czasu dalszych przekształceń spółki 
PR. Później wystąpić mogą m.in. zjawiska konsolidacji lub przejęć, zwłaszcza 
w województwach, gdzie samorząd posiada udziały w różnych podmiotach reali-
zujących przewozy regionalne. Wystąpić mogą również zjawiska całkowitej lub 
częściowej prywatyzacji tych podmiotów, o ile znalazłby się inwestor strate-
giczny zainteresowany tego rodzaju działalnością. Jak na razie jednak ze strony 
kapitału prywatnego i zagranicznego praktycznie nie widać potencjalnych part-
nerów biznesowych zainteresowanych wejściem kapitałowym do spółek samo-
rządowych. Warto pamiętać, że kapitał prywatny i zagraniczny nie kieruje się 
pobudkami politycznymi, społecznymi czy wręcz altruistycznymi, lecz poten-
cjalnymi zyskami, i to na poziomie określonej stopy zwrotu40. Dopiero więc sta-
bilne zasady fi nansowania i idące za tym określone zyski skłonić mogą kapi-

39  Dane na podstawie Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego za 2005 i 2010 r.
40  J. Engelhardt, Mieszane uczucia, „Rynek Kolejowy” 2004, nr 1.
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tał prywatny do podjęcia tej działalności. Warto zaznaczyć, że przykład spółki 
Arriva RP wskazuje, że początki tego procesu są już obserwowane, choć jesz-
cze na niewielką skalę. Dlatego też dopiero w dalszej perspektywie41 rozważać 
można całkowite wycofanie się samorządów wojewódzkich z posiadania udzia-
łów w podmiotach realizujących kolejowe przewozy regionalne42. Wtedy samo-
rząd stałby się rzeczywistym organizatorem przewozów nie powiązanym z pod-
miotem je realizującym. Obecnie można stwierdzić, że jest jednak na to zdecy-
dowanie za wcześnie. Tym bardziej że obowiązujące od 3 grudnia 2009 r. rozpo-
rządzenie 1370/2007, dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i dro-
gowego transportu pasażerskiego43, dopuszcza możliwość wykonywania prze-
wozów w ramach pasażerskiego transportu publicznego przez tzw. podmiot 
wewnętrzny, czyli jednostkę zależną od zlecającego świadczenie usług. Nie ma 
więc powodu do przesadnego pośpiechu, ale też nie należy odwlekać koniecz-
nych dalszych zmian, w tym i podmiotowych. W pierwszej kolejności należy 
skupić się na zwiększeniu siły ekonomicznej powołanych już podmiotów, aby 
były one w stanie skutecznie konkurować o kontrakty na realizację przewozów 
regionalnych w przyszłości, zwłaszcza w kontekście docelowego otwarcia kole-
jowych rynków wewnętrznych państw Unii Europejskiej na działalność zagra-
nicznych operatorów przewozów pasażerskich.

Wnioski

Z przeprowadzonych w artykule rozważań wynika, że proces regionalizacji 
kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce w odniesieniu do struktury pod-
miotowej i własnościowej operatorów tych przewozów można uznać w znacznym 
stopniu za zaawansowany, ale z całą pewnością nie za zakończony. Należy jesz-

41  Co najmniej do czasu otwarcia rynków wewnętrznych państw unijnych na działalność kon-
kurencję regulowaną w regionalnych kolejowych przewozach pasażerskich. Według nowej polity-
ki transportowej UE (z marca 2011 r.) ma to nastąpić w okresie obowiązywania aktualnej polityki 
transportowej, czyli do 2021 roku.

42  Co mogłoby być z korzyścią dla samego samorządu. Sprzedając dobrze funkcjonującą spół-
kę samorząd mógłby odzyskać z nawiązką środki jakie przeznaczył na jej tworzenie i funkcjono-
wanie. Utworzenie spółki samorządowej i przejęcie majątku PR może być więc dobrą inwestycją 
dla samorządu na przyszłość.

43  Rozporządzenie (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paździer-
nika 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażer-
skiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. WE 
L 315 z 3.12.2007).
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cze rozwiązać szereg problemów (zasygnalizowanych w artykule), aby doprowa-
dzić do pożądanego kształtu rynku kolejowych operatorów regionalnych prze-
wozów pasażerskich z punktu widzenia systemu transportowego kraju, a przede 
wszystkim z korzyścią dla społeczeństw obsługiwanych przez nich regionów.
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THE ISSUE OF ENTITY STRUCTURE 
AND OWNERSHIP TRANSFORMATION OF REGIONAL OPERATORS 

OF PASSENGER RAIL TRANSPORT IN POLAND

Summary

The process of regionalization of rail passenger transport in Poland is already more 
than 10 years, but still can not talk about its end. During this period, fundamental changes 
in the entity structure and ownership in the rail operators of regional passenger transport 
have occurred. Many problems are not solved yet. This article presents the chronology of 
this process and carry on basic considerations, the author’s opinion, the problems associ-
ated with further entity structure and ownership changes in the market operators, regional 
passenger rail transport in Poland.

Translated by Arkadiusz Drewnowski
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Wstęp

W gospodarce rynkowej większość decyzji ekonomicznych podejmowana 
jest w sferze realnej rynku, a proces gospodarowania regulowany działaniem 
mechanizmu rynkowego. Nie jest on jednak jedynym składnikiem sfery regula-
cyjnej. W procesach tych uczestniczy także państwo.

Główna funkcja państwa, reprezentowanego przez parlament, rząd i jego 
agendy (ministerstwa, urzędy itp.), ograniczać się powinna do regulacji mającej 
na celu ochronę interesów publicznych przed negatywnymi następstwami dzia-
łania mechanizmu rynkowego1. Poprzez wprowadzanie przepisów prawnych, 

1  Niektórzy ekonomiści, w tym noblista G. Stigler, stoją na stanowisku, że państwo powinno 
powstrzymać się od interwencji w sektor prywatny, włączając w to monopole naturalne. Uzasad-
nieniem takiego stanowiska jest przekonanie, że mniejsze są straty społeczne wynikające z funk-
cjonowania monopoli niż łączna wielkość strat z tytułu niższej efektywności wynikającej z regula-
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zmian w systemie podatkowym lub podjęcie innych przedsięwzięć regulacyjnych 
państwo dąży do usprawnienia procesów gospodarowania. Motywem regulacji 
ekonomicznej jest często nie tylko niedoskonałość mechanizmów rynkowych, 
lecz także presja grup interesu. Widzą one w regulacji ekonomicznej ochronę 
swoich interesów oraz możliwość zwiększenia poziomu swojego dobrobytu2.

Do podstawowych czynników zawodności rynku, uzasadniających działal-
ność regulacyjną należą:
 – zawodność wynikająca z istnienia dóbr publicznych,
 – zawodność konkurencji,
 – zawodność wynikająca z efektów zewnętrznych,
 – niekompletność rynku,
 – zawodność wynikająca z niepełnej informacji,
 – bezrobocie, infl acja i brak równowagi3.

Istotnym instrumentem regulacji ekonomicznej rynku przewozów pasażer-
skich jest ustawa o publicznym transporcie zbiorowym4. Jej przepisy, jak wynika 
z art. 3, stosuje się z uwzględnieniem rozporządzenia (WE) nr 1370/20075 oraz 
kilku innych aktów prawnych Unii Europejskiej. Wprowadzając ustawę, doko-
nano także zmian w licznych ustawach regulujących funkcjonowanie rynku prze-
wozów pasażerskich.

Przyjęcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym było oczekiwane 
przede wszystkim przez środowiska przewoźników z dominującym kapitałem 
publicznym. Jej brak był postrzegany w tych środowiskach jako główny czynnik 
determinujący złą sytuację fi nansową przedsiębiorstw. Jednocześnie wskazywano, 
że po wejściu w życie tej ustawy sytuacja przewoźników zmieni się diametral-

cji. Por. G. Stigler, The Theory of Economic Regulation, „Bell Journal of Economics and Manage-
ment Science”, Spring 1971, s. 3–21. Większość ekonomistów, jak podkreśla J. Stiglitz, sceptycz-
nie ocenia wyniki badań G. Stiglera. Szerzej J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 230–232.

2  Por. G.A. Becker, Theory of Competition among Pressure Groups for Political Infl uence, 
„Quarterly Journal of Economics” 1983, nr 3, s. 394–395; J. Rączka, Dlaczego państwo reguluje 
rynki – pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, „Ekonomista” 2002, nr 3, s. 423.

3  Szerzej J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego…, op. cit., s. 91–101.
4  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r., 

nr 5, poz. 13.
5  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Dz. Urz. WE 2007, 
L. 315 z 3.12.2007, s. 1–13.
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nie. Ma to być skutkiem większego zaangażowania się samorządów w organizację, 
a przede wszystkim w fi nansowanie przewozów pasażerskich. Celowa jest więc 
ocena stopnia, w jakim ustawa ograniczy zawodność mechanizmu rynkowego oraz 
przyczyni się do rozwoju ilościowego i jakościowego rynku przewozów pasażer-
skich w regionie. Zagadnienia te są przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.

1. Regulacja zawodności wynikającej z istnienia dóbr publicznych

W teorii ekonomii wyróżnia się dwa rodzaje dóbr – prywatne i publiczne. 
Kryteriami ich wyodrębnienia są rywalizacja o przedmiot konsumpcji i moż-
liwość wykluczenia. Brak możliwości wykluczenia (koszt wykluczenia bar-
dzo wysoki) oraz nierywalizacyjna konsumpcja (koszt krańcowy udostępnienia 
dodatkowemu konsumentowi równy zero) są charakterystycznymi cechami czy-
stych dóbr publicznych. Kryteria te spełniają tylko nieliczne dobra (np. obrona 
narodowa, ochrona przeciwpożarowa, telewizja publiczna). Pomiędzy czystymi 
dobrami publicznymi a dobrami prywatnymi występują tzw. nieczyste (mie-
szane) dobra publiczne. Związane są z nimi dwie podstawowe formy zawodności 
rynku: zbyt mała konsumpcja i zbyt mała podaż6.

Do dóbr publicznych zalicza się usługi świadczone na rynku przewozów 
pasażerskich. W ustawie o publicznym transporcie zbiorowym określane są 
one pojęciem przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Zdefi niowane 
zostały jako powszechnie dostępne usługi w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego wykonywane przez operatora publicznego transportu zbiorowego 
w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społecz-
ności na danym obszarze. W Unii Europejskiej są one postrzegane jako podsta-
wowy czynnik zapewniający społeczną i terytorialną spójność oraz konkurencyj-
ność gospodarki. Obywatele oraz przedsiębiorstwa oczekują dostępu do wyso-
kiej jakości usług użyteczności publicznej świadczonych po przystępnych cenach 
na terytorium całej UE. Dla obywateli Unii dostęp do usług stanowi zasadniczy 
element obywatelstwa europejskiego i jest niezbędny do tego, aby im umożliwić 
pełne korzystanie z ich fundamentalnych praw7. W takim ujęciu usługi przewozu 

6  Szerzej J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego…, op. cit., s. 150–161.
7  Por. Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, Komunikat Komisji do Parlamentu Eu-

ropejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 
12.05.2004, COM(2004) 374 fi nal, s. 5.
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pasażerów mają dwie istotne cechy dóbr publicznych, tj. możliwość jednocze-
snego korzystania z nich przez wiele osób oraz występowanie korzyści społecz-
nych (dobro społecznie pożądane).

Zbyt mała konsumpcja i zbyt mała podaż, jako podstawowe formy zawod-
ności rynku przewozów pasażerskich, związane są z cenami świadczonych usług. 
W przypadku wysokiej ceny usług następuje wykluczenie znacznej grupy spo-
łecznej z możliwości korzystania z nich. Prowadzi to do niskiego popytu na usługi 
oraz wysokiego stopnia użytkowania samochodów indywidualnych w zaspoka-
janiu potrzeb przewozowych. Konsekwencją jest wysoki poziom negatywnego 
oddziaływania transportu na środowisko oraz możliwość marginalizacji niektó-
rych obszarów. Niskie ceny usług prowadzą natomiast do zbyt małej ich podaży.

Instrumentem regulacji ekonomicznej ograniczającym zawodność rynku 
przewozów pasażerskich wynikającą z istnienia dóbr publicznych są umowy 
o świadczenie usług publicznych oraz ich fi nansowanie z budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o publicz-
nym transporcie zbiorowym może ono polegać na przekazywaniu operatorowi 
rekompensaty bądź udostępnieniu środków transportu. Rozwiązania w tym 
zakresie nie wnoszą nowej jakości w polskim prawie. Ich stosowanie nie tylko 
było możliwe przed wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym, ale powszechnie je wykorzystywano w zakresie komunikacji miejskiej 
przez gminy i ich związki.

Sprecyzowane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym sposoby 
wyboru operatora transportu publicznego są powieleniem stosowanych dotych-
czas zasad, wynikających bądź to z prawa krajowego, bądź z rozporządzenia 
(WE) nr 1370/20078. W tym zakresie ustawa nie wnosi nowej jakości. Trudno 
bowiem za taką uznać możliwość zawarcia w specyfi kacji istotnych warunków 
zamówienia norm jakości i powszechnej dostępności usług.

Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego może dotyczyć wyłącznie linii komunikacyjnych ujętych w planie trans-
portowym (jeśli organizator ma obowiązek sporządzenia planu). Nie doty-
czy to przypadku, gdy możliwe jest zakłócenie w świadczeniu usług w zakre-
sie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej 

8  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Dz. Urz. WE 2007, 
L. 315 z 3.12.2007, s. 1–13.
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sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora. Regu-
lacja ta zmniejsza elastyczność działania samorządów w zakresie organizowa-
nia transportu publicznego. Jeśli organizator uzna konieczność zawarcia umowy 
na świadczenie usług, będzie musiał przeprowadzić aktualizację planu. Zgod-
nie z ustawą do aktualizacji stosuje się identyczne przepisy jak przy jego tworze-
niu. Oznacza to m.in. konsultacje społeczne, uzgodnienia z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz uchwalenie planu. W wielu przypadkach będzie to 
zapewne związane z koniecznością poniesienia znaczących kosztów.

Organizator transportu publicznego może bezpośrednio (pomijając tryb 
wyboru publicznego) zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego. Wymienione w ustawie przesłanki są identyczne jak 
w rozporządzeniu (WE) 1370/2007. Zaostrzono jednak kryteria bezpośredniego 
przyznania umowy podmiotowi wewnętrznemu. Jest to możliwe, jeśli jednostka 
samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu 
terytorialnego posiada 100% udziałów lub akcji tego podmiotu. W przeciw-
nym przypadku umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi. Tymczasem 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1370/2007 posiadanie przez właściwy organ 
publiczny pełnej własności nie jest niezbędnym wymogiem, o ile istnieje prze-
waga wpływu publicznego i sprawowanie kontroli można stwierdzić na podsta-
wie innych kryteriów.

Rekompensata przyznawana jest z tytułu:
 – utraconych przychodów związanych ze stosowaniem ustawowych upraw-

nień do ulgowych przejazdów bądź ustanowionych na obszarze właściwości 
danego organizatora,

 – poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Podstawą uzyskania rekompensaty jest wniosek operatora złożony wła-
ściwemu organizatorowi. We wniosku tym należy obliczyć, zgodnie z załącz-
nikiem do rozporządzenia (WE) 1370/2007, wysokość utraconych przychodów 
i poniesionych kosztów wraz z ich udokumentowaniem. Ostateczna wysokość 
rekompensaty znana więc będzie dopiero po zakończeniu okresu rozliczenio-
wego. W wielu przypadkach może się okazać, że poziom rekompensaty będzie 
znacząco odbiegał od wartości planowanych. W przypadku znaczącego wzro-
stu cen czynników produkcji (np. paliw), powodujących istotny wzrost świad-
czenia usługi, operator będzie oczekiwał wzrostu rekompensaty. W ten sposób 
znaczna część ryzyka przeniesiona zostanie na organizatora transportu publicz-
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nego. Organizator będzie miał obowiązek weryfi kacji przychodów i kosztów 
operatora. Wiązało się to będzie zapewne z koniecznością ponoszenia dodatko-
wych kosztów. Ponadto w przypadku przedsiębiorstw, dla których usługi uży-
teczności publicznej są jednym z rodzajów prowadzonej działalności gospo-
darczej, rozliczenie przychodów i kosztów tych usług może być polem poten-
cjalnych konfl iktów. Zasadnicze znaczenie dla obliczenia wartości rekompen-
saty będzie miała bowiem odpowiednia kategoryzacja i alokacja kosztów pono-
szonych przez przedsiębiorstwo w związku z wykonaniem usługi użyteczności 
publicznej. Koszty bezpośrednie związane z konkretnym zadaniem przewozo-
wym mogą być prosto i miarodajnie przypisane temu zadaniu. Poza kosztami 
bezpośrednimi przedsiębiorstwo generuje koszty pośrednie i ogólne – admini-
stracyjne, gospodarcze, zarządu, niezwiązane bezpośrednio z usługą użyteczno-
ści publicznej9. Ich poziom będzie zależny od zastosowanych kluczy podziało-
wych. Wpływ na wielkość rekompensaty mogą mieć także takie czynniki, jak 
powierzenie wykonywania przewozu kierowcom o zróżnicowanym wynagrodze-
niu czy zastosowanie różnych środków transportu.

2. Regulacja zawodności konkurencji i braku równowagi

Efektywność mechanizmu rynkowego w sensie Pareto wymaga istnienia 
konkurencji doskonałej. Jej brak jest istotnym czynnikiem zawodności rynku 
wywołującym nieefektywność ekonomiczną. Może ona prowadzić do wykształ-
cenia się monopolu bądź uzyskiwania utargu krańcowego ze sprzedaży kolej-
nych jednostek produkcji poniżej ceny rynkowej. W tej sytuacji podejmowane 
są działania regulacyjne mające zapewnić ochronę konsumentów oraz zapewnić 
konkurującym przedsiębiorstwom pożądany poziom przychodów.

Publiczny transport zbiorowy, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie 
zbiorowym, odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej, o której mowa 
w przywoływanym rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007. Jego celem jest „okre-
ślenie, w jaki sposób, przy zachowaniu zasad prawa wspólnotowego, wła-
ściwe organy mogą podejmować działania w sektorze pasażerskiego transportu 
publicznego w celu zapewnienia świadczenia usług użyteczności publicznej, 

9  Szerzej P. Ludwisiak, Metodyka obliczania rekompensaty z tytułu świadczenia usług uży-
teczności publicznej w autobusowej komunikacji regionalnej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, 
Systemy Transportowe” 2011, nr 1-2.
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które miałyby m.in. bardziej masowy charakter, byłyby bezpieczniejsze, odzna-
czałyby się wyższą jakością lub niższą ceną niż usługi świadczone tylko na zasa-
dzie swobodnej gry sił rynkowych”. Konieczność podjęcia interwencji na rynku 
publicznego transportu pasażerskiego, jak podkreślono w preambule rozporzą-
dzenia, wynika z braku możliwości świadczenia na zasadach komercyjnych licz-
nych usług w zakresie lądowego transportu pasażerskiego, które są konieczne 
z punktu widzenia ogólnego interesu gospodarczego. Aby zapewnić świadcze-
nie tych usług, właściwe organy państw członkowskich muszą mieć możliwość 
podejmowania odpowiednich działań.

Istotną cechą organizacji przewozów pasażerskich na zasadach konkurencji 
regulowanej jest zapewnienie takiego poziomu fi nansowania usług użyteczności 
publicznej realizowanych przez wybranych przewoźników, który pozwoli im na 
pokrycie uzasadnionych kosztów oraz uzyskanie rozsądnego zysku. Przyznanie 
statusu przewozów użyteczności publicznej pozostawiono organizatorowi trans-
portu publicznego. Decyzje w tym zakresie mogą mieć charakter subiektywny 
i być uzależnione od możliwości budżetowych jednostki samorządu terytorial-
nego. W konsekwencji, pomimo politycznej deklaracji o realizacji przewozów na 
zasadach konkurencji regulowanej, możliwe będą także:
 – pełna liberalizacja dostępu do rynku przewozów pasażerskich – w takiej sytu-

acji właściwe władze publiczne powstrzymają się od ingerencji w realną sferę 
transportu,

 – samodzielne świadczenie usług przez właściwy organ lokalny lub bezpośred-
nie udzielenie zamówienia podmiotowi wewnętrznemu – w takiej sytuacji 
władze publiczne powierzają obsługę „własnemu” podmiotowi, utrwalając 
monopol na rynku transportowym.

Organizator transportu ma również możliwość stosowania dowolnej kom-
binacji przedstawionych sposobów organizacji i fi nansowania przewozów pasa-
żerskich. Może on określić obszary, linie, relacje, okresy czasu itp. i do każdego 
z nich stosować jeden z opisanych sposobów (np. w godzinach szczytu zezwo-
lić na pełne konkurowanie przewoźników, a w okresie zmniejszonego popytu na 
usługi wybrać przewoźnika w drodze przetargu albo na liniach o dużym zapo-
trzebowaniu realizować przewozy samodzielnie, a na liniach słabo obciążonych 
zlecać je przewoźnikom wybranym w trybie publicznym).

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w niewielkim stopniu będzie 
miała wpływ na ograniczenie zawodności konkurencji na rynku regionalnych 
przewozów autobusowych. Dotychczas obowiązujące regulacje prawne stwarzały 
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możliwości zaangażowania się jednostek samorządu terytorialnego w organiza-
cję i fi nansowanie przewozów na zasadach konkurencji regulowanej. Były one 
powszechnie stosowane w zakresie komunikacji miejskiej i regionalnej komuni-
kacji kolejowej. Na rynku autobusowych przewozów regionalnych samorządy 
lokalne nie znajdowały racjonalnego uzasadnienia dla ingerencji w sferę realną. 
Poziom konkurencji na tym rynku doprowadził bowiem do znaczącej poprawy 
oferty przewozowej. Umożliwiło to, jak podkreśla W. Bąkowski, dostarczanie 
takiej wartości usługi dla pasażera, jakiej w historii transportu pasażerskiego 
naszego kraju nie było10.

Poziom konkurencji jest istotnym czynnikiem odróżniającym rynek regio-
nalnych przewozów autobusowych od innych rynków przewozów pasażerskich. 
Struktura podmiotowa tego rynku zbliżona jest do polipolu, a zachowania ryn-
kowe przewoźników wskazują na stosowanie polipolistycznej formy konkuren-
cji. Dla rynku tego charakterystyczne są bowiem:
 – wysoki stopień zatomizowania podaży,
 – niskie bariery wejścia na rynek i wyjścia z niego,
 – wysoki stopień homogeniczności przedmiotu wymiany11.

Z autorskich badań przeprowadzonych w 2010 r. wynika, że regularne prze-
wozy autobusowe w województwie świętokrzyskim na obszarze przekraczają-
cym granice jednej gminy, tj. na podstawie zezwoleń wydawanych przez mar-
szałka województwa świętokrzyskiego i starostów świętokrzyskich powiatów, 
realizuje 380 przedsiębiorstw transportowych (tabela 1). Wydano dla nich 1380 
zezwoleń. Największy przewoźnik (PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim SA) posia-
dał 161 zezwoleń (11,7%). Udział tego przewoźnika w rynku regionalnych prze-
wozów autobusowych województwa świętokrzyskiego kształtuje się na pozio-
mie 10,5%. Udział pozostałych przedsiębiorstw PKS wynosi od ok. 4% do nie-
spełna 8%.

10  Szerzej W. Bąkowski, Problem wartości usługi dla pasażera a kształtowanie przewozów re-
gionalnych, „Transport Miejski i Regionalny” 2005, nr 2, s. 3.

11  Teoretyczne podstawy konkurencji polipolistycznej znaleźć można m.in. w W. Wrzosek, 
Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998, s. 274–279.



31Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym...

Tabela 1

Licencje i zezwolenia na wykonywanie przewozów autobusowych 
w województwie świętokrzyskim na obszarze przekraczającym granice jednej gminy 

– stan na 30 czerwca 2010 r.

Urząd wydający zezwolenia
Liczba 

przewoźników zezwoleń

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego 103 563

Starostwo Powiatowe w Kielcach 146 15

Urząd M. Kielce 10 300

Starostwo Powiatowe w Końskich 24 60

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 16 39

Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku-Kamiennej 30 12

Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach 21 29

Starostwo Powiatowe 
w Busku-Zdroju 6 22

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 23 64

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy 
Wielkiej 17 18

Starostwo Powiatowe w Opatowie 6 64

Starostwo Powiatowe w Pińczowie 11 32

Starostwo Powiatowe 
w Sandomierzu 36 44

Starostwo Powiatowe w Staszowie 28 60

Starostwo Powiatowe we 
Włoszczowej 6 58

Razem 380 1380

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Świętokrzyskiego Urzędu Marszał-
kowskiego w Kielcach oraz urzędów powiatowych.
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Struktura rynku autobusowych przewozów regionalnych jest podobna we 
wszystkich województwach. Prowadzi to do nadpodaży usług, a w konsekwen-
cji niskiej rentowności (a często defi cytowości) ich świadczenia i braku równo-
wagi rynkowej (rys. 1).

Rys. 1. Stany nierównowagi i ich skutki dla rynku regionalnych przewozów pasażerskich 

Źródło: opracowanie własne.

Na rynku regionalnych przewozów autobusowych dominuje nadmiar 
podaży usług transportowych. Przejawia się to istnieniem niewykorzystanych 
miejsc w autobusach. Występują także postoje środków transportu, które nie są 
związane z potrzebami technicznymi czy technologicznymi, ale z brakiem zamó-
wień na realizację przewozów. Ta nadwyżka podaży wynika z nadmiaru zdol-
ności przewozowej wszystkich przewoźników. Prowadzi to do bardzo niskiego 
stopnia wykorzystania środków transportu. Z autorskich badań wynika, że w nie-
których przedsiębiorstwach PKS średni czas pracy autobusów wynosi ok. 4,5 
godziny na dobę – jest to znacznie mniej niż dobowy czas pracy kierowcy.
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Wysoki poziom konkurencji na rynku regionalnych przewozów autobu-
sowych sprzyja stosowaniu praktyk nieuczciwej konkurencji szczególnie przez 
małe przedsiębiorstwa transportowe. Menedżerowie przedsiębiorstw PKS uczest-
niczący w badaniach zaliczyli do nich: brak rozkładów jazdy, brak kas fi skal-
nych, pobieranie opłat za przejazd bez rejestracji w kasie fi skalnej, przyjeżdżanie 
na przystanek przed autobusem PKS, zatrzymywanie się poza przystankami, sto-
sowanie cen dumpingowych, wykonywanie przewozów regularnych bez zezwo-
leń, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, obsługę wyłącznie linii rentownych, 
wzajemne informowanie się o kontrolach ITD, stosowanie oleju opałowego do 
napędu autobusów, nieprzestrzeganie kodeksu pracy itp. Ocenę taką w wielu 
przypadkach potwierdza Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), powołana do 
kontroli przestrzegania prawa w zakresie transportu drogowego12.

3. Regulacja zawodności wynikającej z efektów zewnętrznych

Transport pasażerski, podobnie jak każdy inny rodzaj działalności gospo-
darczej, oprócz dostarczania korzyści użytkownikom (zaspokajania potrzeb 
związanych z mobilnością, generuje pozytywne i negatywne skutki dla otocze-
nia (efekty zewnętrzne). Przedsiębiorstwa transportowe zazwyczaj nie pobierają 
za nie wynagrodzenia, ani nie ponoszą ich kosztów. Nie oznacza to jednak, że nie 
mają one realnej wartości. Brak przepływów fi nansowych odzwierciedlających 
wpływ działalności przewozowej na otoczenie, w tym na środowisko naturalne, 
powoduje nieskuteczność mechanizmu rynkowego. Uzasadnia to podejmowanie 
działań regulacyjnych. Odnoszą się one głównie do negatywnego oddziaływania 
transportu na środowisko naturalne oraz wypadków komunikacyjnych.

Działania regulacyjne rynku przewozów pasażerskich mają swoje źródło 
w europejskiej polityce transportowej13 oraz w strategii zrównoważonego roz-

12  Por. T. Dyr, Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo 
Politechniki Radomskiej, Radom 2009, s. 82.

13  Por. m.in. White Paper: European transport policy for 2010: time to decide, COM (2001) 
370; Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu – Zrów-
noważona mobilność dla naszego kontynentu – Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji 
Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r., COM(2006) 314; Biała Księga: Plan utworzenia jed-
nolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasoboosz-
czędnego systemu transportu, COM(2011) 144. 
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woju Unii Europejskiej14. Zmierzają one do stworzenia systemu transportowego 
stanowiącego podstawę postępu gospodarczego w Europie, wzmacniającego 
konkurencyjność i oferującego usługi w zakresie mobilności o wysokiej jako-
ści przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami. Realizacji tego celu sprzyjać 
powinna ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Zawarte w niej deklaracje 
zmierzają do stworzenia systemu transportowego uwzględniającego oczekiwa-
nia społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicz-
nego transportu zbiorowego, zmierzającego do wykorzystywania różnych środ-
ków transportu, a także promującego przyjazne dla środowiska i wyposażone 
w nowoczesne rozwiązania techniczne środki transportu.

Do instrumentów regulacji zawodności wynikającej z efektów zewnętrz-
nych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym zaliczyć można:
 – wymóg uwzględniania w zamówieniu publicznym na wykonywanie publicz-

nego transportu zbiorowego kryteriów dotyczących stosowania rozwiązań 
technicznych w środkach transportu służących zapewnieniu ochrony środowi-
ska oraz dogodnej obsługi pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej zdolności ruchowej,

 – wymóg uwzględnienia przy zakupie środków transportu ich energochłonności 
i oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania,

 – wymóg uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej 
zdolności ruchowej,

 – zapewnienie funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych i zin-
tegrowanego systemu taryfowo-biletowego.

Wymienione instrumenty mają charakter deklaratywny. Ich wdrożenie 
wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Tymczasem w ustawie nie wskazano 
źródeł fi nansowania. Instrumenty te są już powszechnie stosowane w komunika-
cji miejskiej. Organizatorzy transportu publicznego w miastach wymagają dys-
ponowania przez przewoźników środkami dostosowanymi do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, spełniającymi rygorystyczne normy w zakresie emisji szkodli-
wych substancji i czystości spalin. Podejmowane są także działania zmierzające 
do integracji systemów transportowych. Prawdopodobieństwo wdrożenia tych 

14  Por. m.in. Communication from the Commission A Sustainable Europe for a Better World: 
A European Union Strategy for Sustainable Development, COM (2001) 264; Odnowiona strate-
gia UE dotycząca trwałego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, 26.06.2006, http://ec.europa.eu/su-
stainable/docs/renewed_eu_sds_pl.pdf (15.06.2011). W dokumencie tym „Sustainable Develop-
ment” przetłumaczone zostało jako „trwały rozwój”, zastępując używane dotychczas sformułowa-
nie „zrównoważony rozwój”.
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rozwiązań w najbliższych latach na rynku regionalnych przewozów autobuso-
wych jest bardzo niskie. Defi cytowość przewozów oraz niewielkie zaangażowa-
nie samorządów terytorialnych w ich organizację i fi nansowanie nie będą bowiem 
sprzyjały tworzeniu nowoczesnego systemu transportu pasażerskiego w regionie.

4. Regulacja zawodności wynikającej z niepełnej informacji

Niedoskonałość informacji jest przyczyną wielu innych rodzajów zawodno-
ści rynku. Istnienie doskonałej informacji jest warunkiem koniecznym osiągnię-
cia efektywności ekonomicznej gospodarki w sensie Pareto, będącej podstawą 
ekonomii dobrobytu15. Uzasadnia to podejmowanie działań regulacyjnych zmie-
rzających do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. W takim 
ujęciu staje się ona dobrem publicznym.

Tworzenie baz danych oraz udostępnianie informacji dotyczących funk-
cjonowania rynku transportowego jest istotnym instrumentem europejskiej poli-
tyki transportowej16. Ma to odzwierciedlenie w ustawie o publicznym transporcie 
zbiorowym. Udostępnianie informacji jest istotnym obszarem zarządzania trans-
portem publicznym, sprzyjającym doskonaleniu jakości usług oraz gwarantują-
cym podstawowe prawa pasażerów.

W ustawie o publicznym transporcie zbiorowym przewidziano także stwo-
rzenie Centralnej Ewidencji Przewoźników. Gromadzone w niej będą dane 
o przedsiębiorcach, względem których została wydana ostateczna decyzja o cof-
nięciu potwierdzenia zgłoszenia przewozu.

W celu oceny i kontroli realizacji usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego gromadzone będą informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg 
i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakre-
sie publicznego transportu zbiorowego oraz o liczbie i wysokości przyznanych 
odszkodowań. Organizatorzy będą przekazywali także informacje dotyczące 
liczby linii komunikacyjnych, na których jest wykonywany publiczny transport 
zbiorowy, oraz liczbie wykonujących go przewoźników i operatorów.

Zakres pozyskiwanych informacji jest zbyt wąski, aby wypełnić lukę infor-
macyjną dotyczącą funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich. W znacz-

15  Szerzej J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego…, op. cit., s. 100. 
16  Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu…, op. cit.
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nie szerszym stopniu przydatne informacje gromadzą organizacje zrzeszające 
przewoźników (np. izby gospodarcze). Odnoszą się one niestety tylko do ich 
członków. W tej sytuacji pozyskanie przydatnych i wiarygodnych danych wyma-
gało będzie nadal prowadzenia badań pierwotnych. Instrumenty zawarte w usta-
wie o publicznym transporcie zbiorowym nie rozwiążą zawodności wynikającej 
z niepełnej informacji.

Zakończenie

Zawarta w niniejszym artykule analiza wybranych przepisów ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym w aspekcie ich wpływu na ograniczanie 
zawodności rynku regionalnych przewozów autobusowych wskazuje, że nie 
wnosi ona istotnej nowej jakości. Niewielkie są możliwości oczekiwanego przez 
przewoźników publicznych „uporządkowania” rynku przewozów pasażerskich 
oraz wyeliminowania bądź chociażby ograniczenia występujących na nim nega-
tywnych zjawisk.

Zaletą ustawy jest zgromadzenie w jednym akcie prawnym zasad funkcjo-
nowania, organizowania, zarządzania i fi nansowania przewozów pasażerskich. 
Niestety odnosi się to głównie do transportu drogowego, a właściwie do autobu-
sowej komunikacji miejskiej. Pozostałe rodzaje przewozów mają liczne odesła-
nia do innych aktów prawnych.

Oceny prezentowane w niniejszym artykule mogą być kontrowersyjne. 
Ożywione dyskusje podczas szkoleń dotyczących ustawy są jednak potwierdze-
niem, że ma ona wiele słabych stron. Celowa wydaje się zatem kontynuacja prac 
na tym aktem prawnym zmierzających do jego nowelizacji i zmiany tych prze-
pisów, które mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju rynku przewozów pasażer-
skich. W tym miejscu warto przypomnieć tezę sformułowaną przez R. Tomanka, 
że problemy transportu zbiorowego lokują się głównie w sferze realnej, a nie 
regulacyjnej17. Warto również pamiętać, że rozwój transportu w Polsce jest naj-
większy tam, gdzie poziom regulacji był najmniejszy.

17 Por. R. Tomanek, Krytycznie o projekcie ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu pu-
blicznego, „Transport Miejski i Regionalny” 2007, nr 5.
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ACT OF COLLECTIVE PUBLIC TRANSPORT AS AN INSTRUMENT 
OF PASSENGER MARKET FAILURE IN THE REGION

Summary

Included in this article an analysis of chosen paragraph of the Act of collective 
public transport, in terms of their impact on the reduction of market failures regional bus 
indicates that it does not add signifi cant, new quality. Small opportunities are expected by 
the public carriers „tidying up” the passenger transport market and to eliminate or even 
reduce existing on the negative phenomena.

The advantage of the Act is to bring together in a single act principles of function-
ing, organization, management and fi nancing of passenger transport. Unfortunately, this 
applies mainly to road transport, and in fact the bus transport. Other types of service are 
the numerous references to other legislation

Assessment presented in this article may be controversial. The lively discussions 
during the training on the Act, however, confi rms that it has many weaknesses. Therefore 
it seems appropriate to continue the work on this piece of legislation aimed at the revi-
sion and amendments to those provisions which may be a threat for the development of 
passenger transport market. At this point it is worth recalling the thesis formulated by 
R. Tomanek that the problems of transport locate primarily in the real activity, rather than 
regulatory. You should also remember that the development of transport in Poland is the 
largest, where was the lowest level of regulation.

Translated by Agnieszka Wysocka
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KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-ZARZĄDCZYCH 
W REGIONALNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH 

I JEJ UWARUNKOWANIA STRUKTURALNO-WŁASNOŚCIOWE

Słowa kluczowe: regionalne przewozy pasażerskie

Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwiązań organizacyjno-za-
rządczych w regionalnych przewozach pasażerskich ze szczególnym uwzględ-
nieniem ich uwarunkowań strukturalno-własnościowych, w tym komunalizacji 
przedsiębiorstw PKS.

Zmiany strukturalne oraz statystyczne rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich w Polsce powodują konieczność poszukiwania nowych, systemo-
wych rozwiązań organizacyjno-zarządczych, które usprawnią proces dostosowa-
nia tego rynku do wymagań europejskich1. Szczególne miejsce w tych przemia-

1  Szerzej: B. Grad, E. Ferensztajn-Galardos, R. Krajewska, Analiza zmian przewozu pasaże-
rów i towarów transportem kolejowym w procesie integracji Polski z Unią Europejską, „Logistyka” 
2009, nr 6, s. 83; B. Grad, E. Ferensztajn-Galardos, Wpływ kryzysu na przewozy ładunków trans-
portem kolejowym w krajach Unii Europejskiej, „Logistyka” 2011, nr 3, s. 10; B. Grad, R. Krajew-
ska, Wpływ kryzysu na przewozy pasażerów transportem kolejowym w krajach Unii Europejskiej, 
„Logistyka” 2011, nr 3, s. 10; B. Grad, E. Ferensztajn-Galardos, R. Krajewska, Transport  cargo 
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nach odgrywają procesy strukturalno-własnościowe zachodzące w sferze real-
nej rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Stanowią one jedną z istotnych 
przesłanek kształtowania modelu organizacji i zarządzania regionalnymi przewo-
zami pasażerskimi i sprzyjają tworzeniu spójnego systemu regionalnych przewo-
zów pasażerskich.

W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na stan przekształceń struktu-
ralno-własnościowych zachodzących w publicznych podmiotach transportu dro-
gowego (przewozy autobusowe PKS), ze szczególnym uwzględnieniem komu-
nalizacji jako metody przekształceń własnościowych. W drugiej zaś przedsta-
wiono model pasażerskich przewozów regionalnych zorientowany rynkowo, 
jako przykład rozwiązań organizacyjno-zarządczych rynku, możliwy do zastoso-
wania przez regiony, które w rezultacie zmian strukturalno-własnościowych pod-
miotów transportowych otrzymały uprawnienia właścicielskie w sferze realnej 
rynku i dzięki nim mogą aktywniej kształtować te rozwiązania na swoim terenie.

1.  Zmiany strukturalno-własnościowe publicznych podmiotów 
regionalnego transportu pasażerskiego w strukturze 
podmiotowej rynku regionalnych przewozów pasażerskich

W procesie transformacji systemu społeczno-gospodarczego Polski trwają-
cym od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku dokonywana jest ewolucja 
prawa kształtującego funkcjonowanie sektora transportu – jako istotnej części 
gospodarki. Ma ona na celu urynkowienie i uporządkowanie zasad jego funkcjo-
nowania w nowym, rynkowym otoczeniu oraz dostosowanie do wymagań gospo-
darki rynkowej i rozwiązań stosowanych w transporcie w Unii Europejskiej. Po 
akcesji Polski do Unii Europejskiej proces ten został znacząco przyspieszony 
i pogłębiony. Jednym z głównych jego elementów jest urynkowienie podmio-
tów publicznych dokonywane w sektorze przewozów pasażerskich2. Wymier-
nym efektem tego procesu są zmiany strukturalne i własnościowe zachodzące 
zarówno w sferze pasażerskich przewozów kolejowych, czyli tzw. regionaliza-

by railway in the European Union in the time of economic crisis, 20th International Conference: 
„Current problems in rail vehicles – PRORAIL 2011”, Zilina, Slovak Republic, 2011, s. 243–252. 

2  Por.: B. Grad, Metody urynkowienia form własności publicznych podmiotów transportowych, 
Politechnika Radomska,  Prace Naukowe, Seria Transport, nr 1/27/2009, opublikowano w „Logi-
styka” nr 2/2009; J. Filipczuk, Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transforma-
cji systemowej, WSHiP, Warszawa 2005, s. 14–15.
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cja, jak i w pasażerskich przewozach drogowych wykonywanych przez przedsię-
biorstwa PKS. Zmiany te polegają na komercjalizacji przedsiębiorstw, czyli ich 
prywatyzacji pośredniej, dokonywanej w celu prywatyzacji lub w innym celu, 
np. w celu komunalizacji, oraz na prywatyzacji bezpośredniej tych podmiotów3.

Przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i przyjęty przez Radę 
Ministrów w kwietniu 2008 r. (zaktualizowany 10 lutego 2009 r.) Plan pry-
watyzacji na lata 2008-2011 zakłada prywatyzację 802 spółek publicznych. 
W związku z rządową decyzją przyspieszenia prywatyzacji Ministerstwo Skarbu 
Państwa opracowało aktualizację 4-letniego programu, w której wyselekcjono-
wano 54 kluczowe spółki do prywatyzacji w latach 2009-2010, tj. 15 podmiotów 
do końca 2009 r. i 39 w 2010 r. W ofercie prywatyzacyjnej objętej programem 
znalazło się 85 podmiotów transportu drogowego PKS.

W tabeli 1 przestawiono przebieg procesu przekształceń strukturalno-
własnościowych przedsiębiorstw PKS.

Tabela 1

Przebieg procesu przekształceń strukturalno-własnościowych przedsiębiorstw PPKS 
w okresie transformacji w układzie województw, stan na 30.09.2011 r.

Województwo

PPKS 
stan na
01.01.
1999 r.

PPKS 
stan na 
30.06.
2011 r.

PPKS jednooso-
bowe spółki

Skarbu Państwa

PPKS – spółki 
z udziałem 

Skarbu Państwa

PPKS
sprywatyzowane 

lub
skomunalizowane

1 2 3 4 5 6

Polska 174 - 33 12 129

Dolnośląskie 15 - 1* 1 13

Kujawsko-po-
morskie 7 - 3 - 4

Lubelskie 15 - 6 - 9

Lubuskie 4 - - 2 2

Łódzkie 13 - 1 - 12

3  Por.: E. Pancer-Cybulska, Przekształcenia własnościowe, w: Polityka gospodarcza, red. 
B. Winiarski, PWN, Warszawa 2002, wydanie drugie, s. 207–229; S.T. Surdykowska, Prywatyza-
cja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 22.
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1 2 3 4 5 6

Małopolskie 13 - 1** 1 11

Mazowieckie 19 - 2*** 1 16

Opolskie 9 - 1 1 7

Podkarpackie 14 - 3 - 11

Podlaskie 6 - - - 6

Pomorskie 10 - - 1 9

Śląskie 14 - 1**** 2 11

Świętokrzyskie 8 - 5 1***** 2

Warmińsko-
mazurskie 8 - 4 1 3

Wielkopolskie 9 - 4 1****** 4

Zachodnio – 
pomorskie 10 - 1 - 9

* PKS Lubań Sp. z o.o. w upadłości; PKS Wałbrzych Sp. z o.o. w upadłości.
** PKS Olkusz SA w likwidacji. 
*** PKS Żyrardów SA w likwidacji.
**** PKS w Zawierciu SA w likwidacji; PKS w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji.
***** PKS IWPOOL Sp. z o.o. w likwidacji.
****** Ostrowieckie Linie Autobusowe – nie prowadzi działalności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych z raportów MSP 
w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w tym PPKS – według 
stanu na 30.09.2011 r. opublikowanych na stronach internetowych ministerstwa 
(data publikacji: wrzesień 2011).

Z ogólnej liczy przedsiębiorstw państwowych PPKS według stanu na 1 stycz-
nia 1999 r., w układzie województw, wynoszącej ogółem 174 podmioty, na dzień 
30 września 2011 r. – 45 nadal pozostaje podmiotami sektora publicznego (tabela 
1). Są to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – 33 podmioty i spółki z udziałem 
Skarbu Państwa – 12 podmiotów. W badanym okresie sprywatyzowano lub pod-
dano komunalizacji, czyli przekazaniu na rzecz jednostek samorządu terytorial-
nego, łącznie 129 przedsiębiorstw PKS, co stanowi ponad 74% ogółu podmiotów 
tego sektora. Pomimo istotnych zmian w zakresie uwarunkowań prawno-organi-
zacyjnych i fi nansowych funkcjonowania tych podmiotów, w tym głównie nasi-
lenia konkurencji, będącej efektem dynamicznego rozwoju sektora przewoźni-
ków prywatnych, zmiany strukturalno-własnościowe PKS przebiegają w sposób 
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powolny. Na rynku występują również podmioty PKS, które są w procesie likwi-
dacji bądź upadłości, a więc takie, które nie sprostały konkurencji.

W Polsce proces prywatyzacji przedsiębiorstw regionalnego transportu 
samochodowego PKS przeprowadzany jest przede wszystkim w oparciu o ustawę 
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji4. Wśród innych norm 
prawnych uzupełniających procedury prywatyzacji opisane we wspomnianej 
ustawie możemy wymienić ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębior-
stwach państwowych5 i ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 
i naprawcze6. Opisane w wymienionych ustawach zasady dotyczą podmiotów 
publicznych, które generują straty. Stanowią one podstawę wszczęcia likwida-
cji lub upadłości przedsiębiorstwa, co w efekcie oznacza prywatyzację jego mie-
nia w celu zaspokojenia wierzycieli. Procedury te zostały również wdrożone 
w odniesieniu do niektórych przedsiębiorstw regionalnego transportu samocho-
dowego PKS, powodując w konsekwencji wykreślenie danego podmiotu z Kra-
jowego Rejestru Przedsiębiorstw (KRS).

W odniesieniu do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa PKS najpopu-
larniejszą formą zmian strukturalno-własnościowych, zaplanowaną przez Mini-
stra Skarbu Państwa w czteroletnim Rządowym programie prywatyzacji na lata 
2008-2011, jest zbycie udziałów lub akcji tych spółek w trybie publicznym lub 
ich komunalizacja.

Komunalizacja jest dokonywana za zgodą Rady Ministrów w trybie komer-
cjalizacji dokonanej w celu innym niż prywatyzacja7. Na wniosek organu wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego Minister Skarbu Państwa może 
zbyć nieodpłatnie pakiet akcji spółki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 
lub związku jednostek samorządu terytorialnego. Warunkiem jest tu to, by pod-
stawowy wykonywany przedmiot działalności spółki służył realizacji zadań wła-
snych tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu 
terytorialnego, oraz to, że spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze 

4  Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity – Dz.U. 
z 2002 r., nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).

5  Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity – 
Dz.U. z 2002 r., nr 112, poz. 981, z późn. zm.).

6  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity – Dz.U. 
z 2009 r., nr 175, poz. 1361, z późn. zm.).

7  Raport GUS: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku, www.gus.gov.pl 
(październik 2011).
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składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek 
samorządu terytorialnego8.

Wniosek o komunalizację PKS wymaga przedłożenia uchwały organu sta-
nowiącego (rady), jednostki samorządu terytorialnego (JST), w sprawie wyraże-
nia zgody na nabycie akcji/udziałów. Wnioskodawca – organ stanowiący (rada) 
JST, wraz z uchwałą w sprawie komunalizacji PKS powinien również przedsta-
wić koncepcję wykorzystania mienia spółki w kontekście realizacji zadań wła-
snych jednostki samorządu terytorialnego.

Z procesu komunalizacji jest wyłączone mienie przeznaczone na zaspo-
kojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego 
uwłaszczenia.

Komunalizacja przedsiębiorstw PKS rozumiana jest jako nieodpłatne prze-
kazanie całości lub kontrolnego pakietu udziałów samorządom, które od kilku 
lat są aktywnym podmiotem procesu przekształceń własnościowych tych pod-
miotów. W tym kształcie prawnym jest ona stosunkowo nowym procesem9. 
W początkowym etapie zmian strukturalno-własnościowych w pasażerskich 
przewozach regionalnych w Polsce proces ten przejawiał się głównie w postaci 
zakupu mniejszościowych pakietów udziałów w prywatyzowanych PKS-ach. 
Tak było w przypadku PKS Grójec, PKS Leżajsk czy PKS Wieluń. Jeszcze dalej 
poszedł samorząd gminy Myślenice, który w 2005 r. zakupił 76% udziałów miej-
scowego przedsiębiorstwa PKS (odsprzedając je później MPK Łódź).

Rzeczywiste procesy komunalizacji przedsiębiorstw PKS rozpoczęto 
w 2008 r., nakierowując je przede wszystkim w stronę jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa. W tymże roku powiat bielsko-bialski objął 85% akcji PKS 
w Bielsku-Białej. Taka sama liczba akcji przypadła nowym właścicielom samo-
rządowym w przypadku PKS-ów w Krakowie, Nowym Sączu, Starogardzie 
Gdańskim i Wadowicach.

Ostatnie z wymienionych przedsiębiorstw marszałek województwa mało-
polskiego zamierza sprzedać zewnętrznemu inwestorowi. W 2009 r. procedurze 
komunalizacji poddano trzy kolejne jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – PKS 

8  Mówi o tym art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
(Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397, z późn. zm.). 

9  Komunalizacja jest rozumiana, w sensie prawnym, jako proces nieodpłatnego przekazania, 
z mocy prawa lub na wniosek samorządu, mienia państwowego służącego wykonywaniu przez ten 
samorząd zadań publicznych. Została ona zapoczątkowana w latach dziewięćdziesiątych z chwi-
lą pojawienia się na mapie administracyjnej Polski gmin i była kontynuowana po reformie admini-
stracyjnej w 1999 r. w odniesieniu do powiatu i samorządu wojewódzkiego (regionu).
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z Kłodzka i Garwolina oraz przedsiębiorstwo PPKS z Bytowa. W tym ostatnim 
przypadku samorząd objął 100% udziałów.

W przypadku komunalizacji 85% udziałów w kapitale zakładowym pozosta-
jącym we własności Skarbu Państwa były one stopniowo zbywane – najczęściej 
na rzecz pracowników skomunalizowanych przedsiębiorstw. Zwraca uwagę róż-
norodność przestrzenna procesu komunalizacji. W województwie małopolskim 
przedsiębiorstwa PKS są przejmowane przez samorząd wojewódzki, w pozosta-
łych przypadkach przez samorządy powiatowe10.

Ministerstwo Skarbu Państwa w przypadku 51 jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa przeprowadziło komunalizację, której celem jest przekazanie 
tych podmiotów samorządom. Procesy te będą kontynuowane wobec pozosta-
łych PKS-ów do końca 2011 r., zgodnie z założonym Programem Prywatyzacji.

Z perspektywy ponad 20 lat trwania procesu prywatyzacji z ogólnej liczy 
przedsiębiorstw państwowych PPKS według stanu na 1 stycznia 1999 r., w ukła-
dzie województw, wynoszącej ogółem 174 podmioty na dzień 30 września 
2011 r. – 45 nadal pozostaje podmiotami sektora publicznego. Są to jednooso-
bowe spółki Skarbu Państwa – 33 podmioty i spółki z udziałem Skarbu Pań-
stwa – 12 podmiotów. W badanym okresie sprywatyzowano lub poddano komu-
nalizacji, czyli przekazaniu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, łącznie 
129 przedsiębiorstw PKS, co stanowi ponad 74% ogółu podmiotów tego sektora. 
Praktyka wskazuje na zróżnicowanie procedur strukturalno-własnościowych 
w sektorze przedsiębiorstw regionalnego transportu pasażerskiego, wśród któ-
rych pojawiła się komunalizacja jako jedna z metod przekształceń11.

Analizując trwające przemiany można stwierdzić, że w najbliższych latach 
pasażerski transport drogowy (przewozy autobusowe) w Polsce czeka budowa 
silnych struktur organizacyjnych, których celem będzie aktywne przystosowa-
nie się do reguł konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Struktury te będą 
istotnym ogniwem rozwiązań organizacyjno-zarządczych postulowanych na tym 
rynku w polskich regionach.

10  Por.: Z. Taylor, A. Ciechański, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 
1990, „Przegląd Komunikacyjny” nr 4/2008, s. 3–4; Z. Taylor, A. Ciechański, Przekształcenia or-
ganizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, „Transport 
Miejski i Regionalny” nr 2/2010, s. 19–24.

11  Por.: S. Krzemiński, Konsolidacja przedsiębiorstw transportowych, Szkoła Główna Handlo-
wa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 39; T. Dyr, Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów 
pasażerskich, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2009, s. 259–277.
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2.  Model regionalnych przewozów pasażerskich 
w kontekście uwarunkowań strukturalno-własnościowych 

Kształtując koncepcję modelu rozwiązań organizacyjno-zarządczych regio-
nalnymi przewozami pasażerskimi w Polsce należy dostrzec konieczność powią-
zania metod prywatyzacji publicznych podmiotów transportu pasażerskiego 
z modelowaniem struktury podmiotowej rynku i modernizacją regionu. Otóż 
metoda prywatyzacji, będąca wypadkową trzech podstawowych elementów, tj. 
rodzaju procedury prywatyzacyjnej, typu inwestora uczestniczącego w procesie 
prywatyzacji, liczby przedsiębiorstw transportowych objętych procedurą i obra-
nej wobec nich strategii zmian, może służyć aktywnemu kształtowaniu struktury 
podmiotowej rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Głównie chodzi tu 
o przeciwdziałanie nadmiernemu rozdrobnieniu podmiotów publicznych, które 
nie są w stanie sprostać warunkom konkurencji na tym rynku, oraz o tworze-
nie warunków dla konsolidowania działalności przedsiębiorstw transportowych 
w różnych formach organizacyjnych i kapitałowych w regionie.

Analizując przebieg zmian strukturalnych i własnościowych, w tym komu-
nalizacji podmiotów transportowych rynku przewozów pasażerskich w Pol-
sce należy wskazać na znaczenie kryteriów, których zastosowanie ułatwi regio-
nalnym władzom publicznym i podmiotom podejmowanie decyzji dotyczących 
tych zmian. Ponadto ich zastosowanie umożliwi aktywne kształtowanie struk-
tury podmiotowej tego rynku. Są to następujące kryteria: korzyści konsumenta 
usług (pasażera), zaspokojenie potrzeb obligatoryjnych, korzyści regionu i roz-
wój restrukturyzowanego pomiotu transportowego.

W tworzeniu rozwiązań w organizacji i zarządzaniu pasażerskim transpor-
tem regionalnym należy również zwrócić uwagę na cel dokonywanych zmian 
i rolę, jaką w tym rozwiązaniu odgrywa pozycja organizatora przewozów, tj. jed-
nostki organizującej i kontrolującej wykonanie usług przewozowych w regionie. 
Niezależnie od rodzaju przyjętych rozwiązań modelowych liberalizacja rynku 
i tak powinna następować. Wśród zasadniczych celów postulowanego modelu 
powinny znaleźć się zagadnienia związane z integracją.

Integracja, o której mowa, powinna dotyczyć między innymi:
 – rozwiązań systemowych w zakresie oferty usług przewozowych opartej na 

układzie gałęziowym transportu;
 – zasięgu przestrzennego uwzględniającego integrację systemów transportu 

zbiorowego o różnym zasięgu terytorialnym, w tym ponadlokalną i lokalną, 
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poprzez tworzenie „centrów przesiadkowych”, oraz integrację transportu 
zbiorowego i indywidualnego (samochodowego, pieszego i rowerowego);

 – zarządzania wykorzystującego metody sprzyjające konsolidacji uprawnień 
władz publicznych w przewozach zbiorowych oraz konsolidacji podmiotów 
transportowych oparte na nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie sterowa-
nia systemem regionalnych przewozów pasażerskich;

 – infrastruktury transportowej regionu, w tym pozabudżetowych metod fi nanso-
wania kapitałochłonnych inwestycji w regionalnej infrastrukturze transporto-
wej, ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych i prywatnych;

 – przepływu informacji, czyli inwestowania w nowoczesne systemy informacji 
pasażerskiej i zarządzania ruchem12.

Ponadto ważne jest, by tworzony system pasażerskiego transportu regional-
nego nie był zorientowany produktowo i sprzedażowo. Przekonanie, że dyspo-
nuje on odpowiednim potencjałem produkcyjno-organizacyjnym i technicznym, 
a więc produkuje usługi o dobrej jakości, po przystępnej cenie, i w związku z tym 
pojawi się pasażer, jest błędne. Współczesne realia rynkowe negują tego typu 
podejście, wskazując, że podstawowym jego mankamentem jest brak odwoływa-
nia się do opinii pasażerów lub korzystanie z tych opinii w niewielkim stopniu. 
Stwarza to ryzyko utraty pasażera.

Ponadto takie podejście przy tworzeniu rozwiązań systemowych powoduje, 
że pozyskanie nowych pasażerów w systemie pasażerskiego transportu regional-
nego odbywa się głównie poprzez zamrożenie lub obniżanie cen oferowanych 
usług przewozowych, co w konsekwencji wpływa na obniżenie efektywności 
całego systemu. Należy pamiętać, że istotną determinantą tej efektywności jest 
również stan budżetu publicznego, bowiem budżetowe środki publiczne partycy-
pują w fi nansowaniu przewozów.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że decyzje regionalnej władzy 
publicznej w zakresie stopnia zaangażowania fi nansowego i organizacyjnego 
często podlegają bardziej uwarunkowaniom społeczno-politycznym niż ekono-
micznym. Skutkiem tego zjawiska może być obniżenie jakości usług, likwida-
cja linii, stawianie na rozwiązania oparte na braku decyzji dotyczących urynko-
wienia podmiotów publicznych wykonujących pasażerskie usługi przewozowe.

12  Szerzej: J. Bogusławski, K. Szałucki, O. Wyszomirski, Problemy integracji transportu miej-
skiego w procesie dostosowania Polski do Unii Europejskiej, w: Transport 2000. Referaty Kongre-
su SITK RP, Kraków–Zakopane 14–16 września 2000, SITK RP, O. Kraków 2000.
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W konsekwencji ma to wpływ na nieuzasadniony wzrost wydatków na 
regionalny transport pasażerski z budżetów publicznych,

Dlatego ważne jest, by tworzony jako postulowany model rozwiązań orga-
nizacyjno-zarządczych system pasażerskiego transportu regionalnego był zorien-
towany rynkowo. Podejście rynkowe zostało w sposób schematyczny przedsta-
wione na rysunku 1.

Rys. 1. Model pasażerskiego systemu regionalnego zorientowany rynkowo

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszą, istotną czynnością zorientowanego rynkowo regionalnego sys-
temu pasażerskiego jest zidentyfi kowanie możliwości rynkowych powstałych 
w wyniku istnienia niezaspokojonych potrzeb pasażerów. Pomocnym narzę-
dziem w tym przypadku jest wnikliwa obserwacja pasażerów oraz zmian, które 
dokonują się w mikro – i makrootoczeniu systemu.

Kolejnym etapem jest oszacowanie posiadanych i wymaganych zdolności 
produkcyjnych i marketingowych oraz wskazanie zasobów regionalnego sys-
temu pasażerskiego, które należy zaangażować, by je osiągnąć. Należy również 
określić, czy w realizacji wytyczonego celu rynkowego system nawiąże kontakty 
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z otoczeniem, następnie czy usługi oferowane w systemie pasażerskiego trans-
portu regionalnego dostosowywane są do zapotrzebowania rynku.

Opisany proces podlega ciągłemu monitorowaniu oraz opiera się na ciągłej 
analizie oczekiwań pasażerów, by w konsekwencji pasażerski system przewozów 
regionalnych mógł aktualizować stan swojej wiedzy na ich temat.

Celem zasadniczym opisanych etapów orientacji rynkowej pasażerskiego 
systemu przewozów regionalnych jest stworzenie dobrych relacji pomiędzy 
dostarczycielem usług a pasażerami, tak by każda ze stron była przekonana, że 
wzajemne długotrwałe związanie się przyniesie jej wymierną wartość.

Dla użytkowników regionalnego transportu pasażerskiego najważniejszym 
atrybutem, mającym współcześnie największe znaczenie, jest jakość dostępnych 
usług. Parametr ten ma nieporównywalnie większe znaczenie niż tradycyjne 
parametry stosowane dotychczas w analizie stanu i konkurencyjności transportu, 
tj. rentowność przedsiębiorstw transportowych, produktywność, gęstość sieci itp.

Określenie takiego właśnie celu w modelu koncepcji systemu regionalnych 
przewozów pasażerskich umożliwi dokonanie faktycznej integracji jego podsys-
temów obsługujących potrzeby przewozowe w regionie, stawiając w centrum 
pasażera.

Wnioski

Prywatyzacja przedsiębiorstw transportowych (PPKS) jest jedną z istot-
nych sfer dostosowań strukturalnych rynku regionalnych przewozów pasażer-
skich w Polsce do wymagań Unii Europejskiej. Jej przeprowadzenie przyczynia 
się do zmiany struktury własnościowej i podmiotowej tego rynku. W szerszym 
wymiarze stanowi ona czynnik wzbogacający region w nowe, innowacyjne roz-
wiązania, które kształtują zarówno sferę regulacyjną rynku regionalnych przewo-
zów pasażerskich, jak i sferę realną tego rynku – co jest przede wszystkim efek-
tem nowych inwestycji.

Zmiany strukturalno-własnościowe, których istotną częścią jest komunali-
zacja podmiotów publicznych PKS, mają istotny wpływ na kształtowanie kon-
cepcji modelu rozwiązań organizacyjno-zarządczych rynkiem regionalnych prze-
wozów pasażerskich w Polsce. Stanowi ona procedurę, w wyniku której regio-
nalne władze publiczne przejmują uprawnienia właścicielskie w stosunku do 
państwowych podmiotów transportowych, przez co mogą one aktywnie kształ-
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tować zmiany struktury podmiotowej tego rynku. Zasadniczym celem postulo-
wanych zmian, na co wskazano, jest stworzenie konkurencyjnego dla przewo-
zów indywidualnych systemu regionalnych przewozów pasażerskich, kreującego 
wartość dla pasażera.
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THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT SOLUTIONS 
TO REGIONAL PASSENGER TRANSPORT AND THE DETERMINANTS 

OF STRUCTURAL AND THE OWNERSHIP

Summary

Creating new, innovative solutions to regional passenger transport, accompanied by 
numerous factors, including changes in structural and the ownership of transport opera-
tors. They constitute an important prerequisite for the proposed concept of organizational 
and management solutions to the market of regional passenger transport in Poland. This 
model should be market-oriented and include among other aspects: environmental, 
integration of the branch of transport, internationalization and privatization of transport 
operators and modern management methods.

In this paper attention is paid to structural and the ownership changes occurring 
in the structure of subjective regional passenger market, including communalisation, as 
a method of transformation.

Implementation communalisation means to extend the scope of corporate rights of 
regional public authorities. Public road transport operators PPKS, functioning as a single 
state-owned company becomes subject to communalisation local government entities.

This situation creates the conditions for active development of organizational and 
management solutions to regional passenger transport, including in particular the con-
solidation of the real actors of this market, in a coherent system focused on the passenger.

Bożena Grad
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Wstęp

Usługi realizowane w sektorze TSL są jednym z najważniejszych czyn-
ników determinujących egzystencję ludności i rozwój gospodarczy. Z tego 
względu tempo i zakres ich realizacji wymagają ścisłej koegzystencji z przy-
rodą, tak aby wzrost poziomu efektywności zrównoważonego rozwoju, prowa-
dzącego do aktywizacji gospodarczej, następował bez dewastacji naturalnych 
ekosystemów. Inwestowanie w gospodarkę powinno się odbywać w harmonii 
z prawem i wymogami ochrony środowiska. Należy dążyć do określenia takich 
warunków gospodarowania, które zapewniałyby dostatecznie wysokie standardy 
ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe wszystkim ludziom żyjącym 
obecnie i przyszłym pokoleniom w granicach tolerancji natury, urzeczywistnia-
jąc zasadę sprawiedliwości międzypokoleniowej1. 

1  Szerzej: H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 
Zysk i S-ka, 2010.
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W ostatnich latach można zauważyć wyraźny wzrost znaczenia ochrony 
środowiska w rozwoju systemów transportowych, doskonalenia metod pomiaru 
i oceny oddziaływania szkodliwych emisji. Degradacyjny wpływ transportu na 
środowisko (w tym zużycie zasobów naturalnych) był od lat wymieniany jako 
istotny czynnik kształtujący politykę transportową. Ma on też wpływ na struk-
turę systemów transportowych i tempo rozwoju poszczególnych gałęzi. Wyra-
zem poszukiwania efektywnych rozwiązań w tym zakresie jest koncepcja zrów-
noważonego rozwoju transportu.

1. Regionalny system transportu lotniczego

Aktualnie funkcjonujące na rynku formy systemów transportowych wyni-
kają w głównej mierze z uwarunkowań historycznych. Zmieniająca się w prze-
szłości rola poszczególnych środków transportu oraz ich wykorzystywanie wpły-
wały zarówno na organizację procesu transportowego, jak i sposób rozwoju prze-
strzennego zagospodarowania. Było to zazwyczaj wynikiem rosnącego zapotrze-
bowania na coraz sprawniejsze środki transportu i efektem postępu technologicz-
nego. Żegluga, zwłaszcza morska, jako pierwsza umożliwiła transport na dal-
sze odległości, jednak istotnym punktem zwrotnym stało się wynalezienie samo-
lotu i upowszechnienie się transportu lotniczego. Jego intensywny rozwój nastą-
pił w drugiej połowie XX w., umożliwiając odbywanie podróży na bardzo duże 
odległości (także międzykontynentalne) i znaczne skrócenie czasu ich trwania. 
Transport lotniczy okazał się także konkurencyjny w porównaniu z transportem 
kolejowym na średnich i długich dystansach w obrębie kontynentów2.

Dla rozwoju określonego rodzaju transportu na konkretnym rynku muszą 
być spełnione pewne warunki. Jednym z podstawowych czynników decydują-
cych o stopniu konkurencyjności danego obszaru jest dostępność transportowa. 
O jej poziomie rozstrzyga w głównej mierze położenie geografi czne regionu 
oraz wyposażenie w składniki infrastruktury transportowej. Istotnym czynni-
kiem jest oddalenie regionów peryferyjnych od centrów gospodarczych i utrud-
niony dostęp komunikacyjny do rynków, powodujący niekorzystne konsekwen-

2  A. Brzeziński, M. Rezwow, Zrównoważony transport – ekologiczne rozwiązania transporto-
we, http://www.transeko.pl/publik/Ekorozwoj_czesc%20transportowa%20A%20Z.pdf.
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cje w postaci wolniejszego rozwoju gospodarczego i mniejszą konkurencyjność3. 
Dostępność transportowa jest zatem jedną z podstawowych miar służących oce-
nie systemu transportowego w ujęciu przestrzennym i w znacznym stopniu decy-
dującym o możliwości jego rozwoju. W dobie integracji regionów i współpracy 
państw w ramach organizacji ponadnarodowych ta cecha transportu lotniczego 
nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ wraz z rozwojem gospodarczym sta-
nowi czynnik intensyfi kujący rozwój4.

Lokalizacja każdego większego projektu transportu lotniczego (np. lotni-
ska) powoduje określone skutki społeczno-ekonomiczne. Spośród wielu naj-
wyraźniej dostrzega się efekty bezpośrednie, które są związane z funkcjono-
waniem infrastruktury lotniczej i z działalnością prowadzoną na terenie portu 
lub w bezpośrednim jego otoczeniu (m.in. działalnością zarządów lotnisk, prze-
woźników, fi rm handlowych i usługowych prowadzących działalność na tere-
nie portu, agentów obsługi naziemnej, fi rm spedycyjnych i kurierskich, kontroli 
ruchu lotniczego oraz instytucji państwowych, takich jak straż graniczna, policja 
i służby celne)5. Mierzy się je najczęściej liczbą miejsc pracy, wielkością uzyski-
wanych dochodów lub wartością dodaną i są to rezultaty stosunkowo najłatwiej-
sze do oszacowania.

Powstające efekty pośrednie są skutkiem funkcjonowania łańcucha dostaw 
produktów i usług na rzecz podstawowej działalności uwzględnianej przy sza-
cowaniu efektów bezpośrednich (np. dostawy mediów, paliw i materiałów oraz 
usługi transportowe i budowlane w ramach działalności prowadzonej w por-
cie lotniczym i w jego bezpośrednim otoczeniu). Powstają także dzięki wydat-
kom ponoszonym przez pasażerów w miejscu docelowym w związku z odbytą 
podróżą6 (np. opłat za korzystanie z hoteli, usług gastronomicznych, przejazdów, 
wstępów do muzeów i innych miejsc atrakcyjnych dla turystów)7.

3  A. Koźlak, Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w polityce spójności 
Unii Europejskiej, w: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, red. M. Micha-
łowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.

4  S. Huderek, Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju miast i regionów, Materiały Kra-
kowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008, Kraków, 25–27 września 2008, s. 431–436.

5  Ocenia się, że na każdego pracownika zatrudnionego przez zarządzającego portem lotniczym 
przypada średnio 9 osób pracujących na rzecz innych instytucji prowadzących działalność w por-
cie lotniczym.

6  J. Burnewicz, W. Grzywacz, Ekonomika transportu, WKŁ, Warszawa 1989, s. 42.
7  E. Marciszewska, D. Kaliński, Wpływ transportu lotniczego na rozwój regionalny. Regiony – ja-

ko główny benefi cjent Systemu Transportu Małymi Samolotami, Biała Podlaska, 22.10.2009, s. 10–13.
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Inną grupę tworzą efekty indukowane (wzbudzone), które powstają dzięki 
wydatkom ponoszonym przez zatrudnionych na rzecz działalności uwzględnia-
nej przy szacowaniu efektów bezpośrednich i pośrednich. Określając ich wiel-
kość uwzględnia się kolejne, następujące po sobie fazy wydatków, u których źró-
dła leży działalność transportu lotniczego8.

Tabela 1

Szacunkowy wpływ portów lotniczych na liczbę lokalnych miejsc pracy

Port lotniczy Rodzaj przewozów

Łączny efekt bezpo-
średni, pośredni 
i indukowany 

(miejsca pracy)

Suma wszystkich 
efektów łącznie

z katalizowanymi 
(miejsca pracy)

Düsseldorf
Przewoźnicy niskokosztowi 6 210 11 178

Łączny ruch pasażerski 41 310 74 358

Köln/Bonn
Przewoźnicy niskokosztowi 12 960 23 328

Łączny ruch pasażerski 22 680 40 824

Kraków
Przewoźnicy niskokosztowi 294 529

Łączny ruch pasażerski 2 271 4 088

Katowice
Przewoźnicy niskokosztowi 783 1 409

Łączny ruch pasażerski 1 681 3 026

Źródło: E. Marciszewska, D. Kaliński, Wpływ transportu lotniczego na rozwój regio-
nalny. Regiony – jako główny benefi cjent Systemu Transportu Małymi Samolo-
tami, Biała Podlaska, 22.10.2009, s. 15.

Szeroki zakres korzystnych skutków tworzą efekty katalizatora działal-
ności gospodarczej powstające w wyniku przyciągania, utrzymania lub ekspan-
sji działalności gospodarczej na danym obszarze dzięki otwarciu dostępu do 
nowych rynków w wyniku lokalizacji lotniska. Są one związane przede wszyst-

8  Dostępne dane dotyczące portów lotniczych wykazują, że łączny efekt (bezpośredni, pośredni 
i indukowany), ocenia się średnio na ok. 2950 miejsc pracy w skali kraju, 2000 miejsc pracy w re-
gionie i 1425 miejsc pracy w skali lokalnej. Zasadnicze różnice występują w tym zakresie w zależ-
ności od wielkości portu lotniczego i jego roli w systemie transportowym.
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kim z aktywizacją ruchu turystycznego na danym terenie. Efekty uzyskane 
z tego tytułu mają znaczną wartość, którą jednak niezwykle trudno ocenić. Przyj-
muje się, że dzięki efektom katalizatora uzyskane łącznie efekty bezpośrednie, 
pośrednie i indukowane należy pomnożyć przez współczynnik 1,89. Benefi cjen-
tem powstania regionalnego portu lotniczego jest w głównej mierze aglomera-
cja i jej mieszkańcy. Świadczy o tym m.in. wzrost liczby miejsc pracy związany 
z wielkością ruchu lotniczego (tabela 1). Jest to newralgiczny czynnik, w znacz-
nym stopniu decydujący o rozwoju regionu i poziomie życie mieszkańców, sta-
nowi zatem jeden z ważniejszych motywów intensyfi kujących rozwój portów 
lotniczych.

Istotne znaczenie dla regionu ma klasa lotnisk. W tym zakresie wraz z roz-
wojem dokonuje się zmian w ich klasyfi kacji. Jedną z nich oparto na standar-
dach wyznaczonych przez Unię Europejską, zgodnie z którymi nastąpił podział 
na: centralne, główne regionalne i regionalne. Regionalne porty lotnicze two-
rzą układ, który w początkowym znaczeniu miał odgrywać pomocniczą rolę 
w stosunku do portu centralnego, jednak wraz ze wzrastającą mobilnością społe-
czeństw stał się podstawowym elementem infrastrukturalnym regionu. W porów-
naniu z innymi sektorami gospodarki krajowej i międzynarodowej stopień kon-
centracji zatrudnienia w obrębie portu lotniczego oraz w jego najbliższym otocze-
niu jest stosunkowo wysoki, a regiony posiadające na swoim terenie port lotni-
czy notują stopę bezrobocia niższą od przeciętnej krajowej. Poza generowaniem 
miejsc pracy przyczyniają się także w sposób bezpośredni do rozwoju lokalnej 
i krajowej gospodarki, poprzez zasilanie podatkami i świadczeniami socjalnymi 
budżetów lokalnych i państwa10.

Ważnym zadaniem polityki regionalnej jest utrzymanie ścisłej zależności 
między rozwojem transportu a wzrostem gospodarczym regionu. Rozwinięty 
i sprawny transport jest podstawowym warunkiem i głównym czynnikiem dyna-
mizującym tempo wzrostu11. Zwiększające się zapotrzebowanie m.in. na usługi 
linii lotniczych postawiło przed portami i współpracującymi z nimi partnerami 
oraz władzami regionalnymi nowe zadania dotyczące kompleksowego rozwoju 

9  Efekty zaliczone do tej grupy niezwykle trudno jest ocenić, zwłaszcza że istnienie lotniska 
jest ważnym, ale nie jedynym kryterium branym pod uwagę przy wyborze lokalizacji.

10  Każdy pasażer korzystający z usług lotniska generuje łączny średni efekt dochodowy w wy-
sokości ok. 2652 PLN.

11  Transport, aktualne problemy integracji z UE, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, 
PWN, Warszawa 2009, s. 1.
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regionu. Ten proces wymaga dodatkowych inwestycji, które w istotnym stopniu 
przyczyniają się do umocnienia potencjału transportowego aglomeracji i pozycji 
konkurencyjnej związanych z nim podmiotów gospodarczych. W najszerszym 
aspekcie powoduje to poprawę poziomu życia mieszkańców i terytorialnej spój-
ności sieci transportowej w ponadregionalnym wymiarze. Z tego punktu widze-
nia dla regionów peryferyjnych rozwój transportu ma znaczenie priorytetowe, 
w związku z czym zaistniała potrzeba tworzenia na tych terenach nowych lotnisk 
regionalnych. Rozbudowa infrastruktury i sprawne funkcjonowanie rynku usług 
transportowych umożliwia przezwyciężenie problemów związanych z peryferyj-
nością gospodarczą lub przynajmniej może się przyczynić do ich redukcji, gdyż 
z punktu widzenia potencjalnego inwestora liczą się walory użytkowe sieci trans-
portowej decydujące o czasie i kosztach przewozu osób i ładunków12.

Polskie porty lotnicze muszą być przygotowane na narastającą konkuren-
cję ze strony europejskich podmiotów rynku usług lotniczych, ponieważ libera-
lizacja stworzyła swobodny dostęp przewoźników do każdego lotniska wspól-
noty. W 2010 r. w krajowych portach lotniczych obsłużono ponad 20 mln pasaże-
rów i wyekspediowano 82 tys. ton ładunków. Porty regionalne odprawiły 12 mln 
pasażerów i ładunki o masie 25 tys. ton (spośród nich najlepsze wyniki w ruchu 
pasażerskim osiągnęły porty Kraków-Balice i Katowice-Pyrzowice, natomiast 
w zakresie obsługi ładunków, Katowice-Pyrzowice i Gdańsk-Rębiechowo). 
Jedynym portem, który odprawił mniej pasażerów i osiągnął ujemną dynamikę 
wzrostu, był port lotniczy Szczecin-Goleniów13. Uzyskane rezultaty spowodo-
wały m.in., że pozycja polskiego portu centralnego w Warszawie jako lotniska 
przesiadkowego z roku na rok słabnie. Tak kształtującą się tendencję wykazują 
dane przedstawione na rys. 1.

Można przypuszczać, że w najbliższym okresie nastąpi dalszy wzrost 
aktywności portów regionalnych, ponieważ zwiększona dostępność do usług lot-
niczych stanowi istotne źródło ich rozwoju i poprawy efektywności przewozów 
w warunkach dekoniunktury. Istniejące w tym zakresie rezerwy wynikają z faktu, 
że cztery polskie województwa: podlaskie, opolskie, lubelskie i świętokrzyskie 
nie mają na swoim terenie portu lotniczego.

12 A. Koźlak, Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w polityce spójności 
Unii Europejskiej, w: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, red. M. Micha-
łowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007. 

13  J. Liwiński, Polskie porty lotnicze 2010, „Lotnictwo” 2011 nr 5, s. 18.
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Rys. 1. Udział portu centralnego i krajowych portów regionalnych w przewozach pasaże-
rów w Polsce w latach 2001–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotni-
czych na konkurencję na tym rynku (wersja jawna), Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Departament Analizy Rynku, Warszawa, luty 2010, s. 13 Biule-
tynu Informacyjnego nr 2; ULC 2008, s. 13; J. Liwiński, Polskie porty lotnicze 
2009, „Lotnictwo” 2010 nr 4, s. 22–25; J. Liwiński, Krajowe porty lotnicze 2010, 
„Lotnictwo” 2011 nr 5, s. 18–21.

Rys. 2. Udział przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych w ruchu pasażerskim 
w latach 2003–2010 na trasach z Polski do Wielkiej Brytanii

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Liwiński, Polskie przewozy lotnicze 2005, 
„Lotnictwo” 2006, nr 5, s. 13; T. Dziedzic, Oferowane wielkości przewozowe, 
Instytut Turystyki w Warszawie, „Wiadomości Turystyczne” wrzesień 2007, 
s. 25; T. Dziedzic, Rynek lotniczy 2008..., op. cit., s. 28; T. Dziedzic, Rynek lot-
niczy 2009..., op. cit., s. 30; T. Dziedzic: Rynek lotniczy 2010..., op. cit., s. 32.
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Po liberalizacji rynku lotniczego w 2004 r. na wielu lotniskach pasażerowie 
mogli korzystać z bezpośrednich połączeń zagranicznych, głównie oferowanych 
przez przewoźników niskokosztowych. Ci przewoźnicy wybrali porty regionalne 
ze względu na niższy poziom opłat i związanych z tym kosztów operowania oraz 
mniejszą kongestię transportową (rys. 2). Do rozwoju lotnisk regionalnych przy-
czynił się także spadek cen biletów lotniczych oraz preferencje znacznej grupy 
pasażerów, którzy wolą podróżować w systemie point to point, bez konieczności 
przesiadania się w trakcie podróży. W tym okresie duża część podróżnych zrezy-
gnowała z przejazdów autobusami, wybierając transport lotniczy, który zapew-
nił już znaczny stopień dostępności do większości europejskich regionów, dając 
podstawę do szerszego wykorzystania potencjału ekonomicznego zjednoczonych 
rynków.

2.  Miejsce transportu lotniczego 
w koncepcji zrównoważonego rozwoju

Koncepcja zrównoważonego rozwoju po raz pierwszy została ofi cjalnie 
sformułowana w 1987 r. w Raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Roz-
woju ONZ. Określono ją jako „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji roz-
wojowych obecnego pokolenia w sposób nie narażający zdolności do realizacji 
tych samych dążeń następnym pokoleniom”14. Istotnego znaczenia tym regula-
cjom nadano podczas konferencji na temat środowiska i rozwoju (tzw. Szczytu 
Ziemi) zorganizowanej w Rio de Janeiro w 1992 r., na której przyjęto dokument 
pod nazwą Agenda 21, określający sposób opracowania i wdrażania programów 
zrównoważonego rozwoju w obszarach społeczności lokalnej15. Problemem 
zrównoważonego rozwoju transportu zajmują się także organizacje o zasięgu 
globalnym. M.in. w czasie konferencji OECD w Vancouver w 1996 r. ustalono 
kryteria tego rozwoju do 2030 r.16 W uwarunkowaniach współczesnych strategie 
rozwoju transportu opublikowano w Białej Księdze Komisji Europejskiej zawie-
rającej omówienie zasad równorzędnej realizacji celów gospodarczych i rozwo-

14  Nasza Wspólna Przyszłość, Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ 1987. 
15  Szczyt Ziemi 1992 (ang. Earth Summit) – skrótowa nazwa Konferencji Narodów Zjednoczo-

nych na temat środowiska i rozwoju (ang. United Nations Conference on Environment and Deve-
lopment, UNCED), Konferencja w Rio de Janeiro 3–14 czerwca 1992.

16   http://ec.europa.eu/transp/logistics/indekx (20.01.2011).
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jowych w zgodności z ochroną środowiska i koniecznością zachowania zasobów 
naturalnych17.

Rys. 3. Środki unijne przeznaczone na rozwój gałęzi transportu w Polsce w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, służących realizacji Narodo-
wej Strategii Spójności na lata 2007–2013

Źródło: materiały Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), http://ec.eu-
ropa.eu/polska/possibilities for_funding/ funds/efrr/index_pl.htm. 

Równowagę środowiskową można określić jako zdolność do kontynuacji 
działalności zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasowym bez degra-
dacji środowiska. Należy jednak podkreślić, że istnieją przyczyny powodujące 
pojawianie się konfl iktu między równowagą środowiskową a dążeniem do wzro-
stu korzyści fi nansowych w skali krótkookresowej, choć w ujęciu długookre-
sowym ten konfl ikt nie musi występować, jeśli będzie realizowana polityka 
ochrony środowiska, w tym także w rozwoju transportu lotniczego. Sprzyja temu 
znacząca pula środków przeznaczonych przez Unię Europejską na rzecz rozwoju 
różnych gałęzi transportu (rys. 3).

Na konferencji w Kioto, która odbyła się w grudniu 1997 r., został podpisany 
protokół stanowiący uzupełnienie Ramowej Konwencji ONZ w Sprawie Zmian 
Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change), uzyskano 

17  Szerzej T. Dyr, Polityka transportowa a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europej-
skiej, w: Transport a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, red. J. Hawlena, Insty-
tut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”. Radom 2011, s. 20.
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międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ocieple-
niu. Traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 r., trzy miesiące po ratyfi kowaniu go 
przez Rosję, w wyniku czego 37 państw uprzemysłowionych oraz Wspólnota 
Europejska zobowiązały się do redukcji poziomu emisji sześciu gazów cieplar-
nianych, przeliczanych na tony ekwiwalentu dwutlenku węgla. Łącznie w okre-
sie 2008–2012 redukcja emisji ma sięgnąć średnio poziomu 5,2% w porównaniu 
z rokiem 1993.

W transporcie, będącym podstawowym elementem funkcjonowania nowo-
czesnej gospodarki, w krótkim czasie muszą nastąpić działania umożliwiające 
rozwiązanie problemu rosnącej sprzeczności między przyspieszającą mobil-
nością społeczeństw a szybką degradacją środowiska naturalnego. Dotychczas 
podejmowane w tym zakresie wysiłki niemal we wszystkich gałęziach gospo-
darki nie są wystarczające i nie przynoszą spodziewanych efektów. System trans-
portowy wymaga zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia zarówno ekono-
mii, jak i ekologii. Kongestia transportowa, występująca w sieciach naziemnych 
i powietrznych, generuje także coraz większe koszty pozaeksploatacyjne (m.in. 
konsekwencje chorób zawodowych i wypadków komunikacyjnych). Dotyczy to 
również transportu lotniczego, którego rola w procesie zrównoważonego roz-
woju wskazuje na konieczność ekologicznych modernizacji. Tempo rozwoju 
tego sektora transportu rodzi poważne problemy środowiskowe i w globalnej 
w przestrzeni powietrznej. Podstawowe z nich to:
 – zanieczyszczenie atmosfery i obszarów naziemnych związane z funkcjono-

waniem portów lotniczych,
 – zwiększenie poziomu hałasu w pobliżu lotnisk,
 – trudności z utrzymaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa przelotów 

w portach lotniczych i ich otoczeniu18.
Należy zauważyć, że w tych obszarach narasta poczucie odpowiedzialno-

ści skutkujące podejmowaniem wielokierunkowych działań, których jednym 
z głównych celów jest ochrona naturalnego środowiska biologicznego.

Podczas 17 Forum Transportu Lotniczego, zorganizowanego w Frankfurcie 
nad Menem przez Niemieckie Transportowe Towarzystwo Naukowe (DVWG) 
w lipcu 2010 r., podkreślono, iż udział lotnictwa w szkodliwych emisjach do 
atmosfery jest stosunkowo niski (ok. 2% globalnej emisji CO2), jednak nie zmniej-

18  Biała Księga: Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r., Roz. I C, 
COM(2001) 370, Bruksela, 08.10.2001.
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sza to konieczności poszukiwania sposobów uzyskania w tej przestrzeni neutral-
ności klimatycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez wprowadzenie alterna-
tywnych (niekopalnych) źródeł energii. Jest to zadanie bardzo trudne, ponieważ 
dotychczasowa eksploatacja samolotów wymaga zużycia znacznej ilości ener-
gii i mocy jednostkowej. Z tego powodu występuje zanieczyszczenie wyższych 
stref atmosfery, pogarszając globalny stan środowiska. Przy spalaniu paliwa lot-
niczego emitowany jest głównie dwutlenek węgla i woda, ale także tlenki azotu, 
cząstki stałe i węglowodory, które zwiększają negatywne skutki efektu cieplar-
nianego. Zatem zasadne są zalecenia Komisji Europejskiej, by ograniczyć wpływ 
lotnictwa na proces ocieplenia klimatu poprzez zmuszanie fi rm przewozowych 
do zmniejszenia szkodliwych emisji19.

Zarządy linii lotniczych mają świadomość negatywnego wpływu działal-
ności przedsiębiorstwa na klimat, toteż w ramach międzynarodowych organiza-
cji zrzeszających przewoźników podejmują działania na rzecz ochrony środowi-
ska. Proces zrównoważonego rozwoju transportu wymaga nie tylko udoskona-
lenia systemu eksploatacji, ale również projektowania ekologicznych środków 
przemieszczania się z zastosowaniem zaawansowanych technologii o wysokiej 
efektywności energetycznej i zmniejszających stopień zanieczyszczania atmos-
fery. Na uwagę zasługują liczne przedsięwzięcia wprowadzone w branży lotni-
czej, które przyczyniają się do zmniejszania emisji spalin i oszczędności paliwa, 
oraz działania bezinwestycyjne, polegające na racjonalnym wykorzystaniu naj-
krótszego toru lotu między startem i lądowaniem czy lotu szybującego o łagodnej 
prędkości przelotowej do pasa startowego z silnikami na jałowym biegu, i korzy-
ści związane ze zmniejszaniem ciężaru samolotu20.

Specjaliści podkreślają także konieczność porównania systemu przewo-
zów lotniczych z kolejowymi pod względem skutków ekologicznych, dzięki 
czemu w sposób racjonalny zostają ustalone sprawiedliwe warunki konkurencji 
na zrównoważonym rynku transportowym. Powinno to mieć przede wszystkim 
odzwierciedlenie w regulacjach podatkowych, pokrywania całkowitych kosztów 

19  http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/transport_en.html.
20  Według IATA linie lotnicze w ostatnich 10 latach zredukowały o 20% zużycie paliwa i emi-

sję CO2 oraz o 50% poziom hałasu samolotów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom przemysłu lot-
niczego.
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poprawy produktywności, użytkowania infrastruktury oraz zewnętrznych skut-
ków rozwiązań środowiskowych21.

3. System transportu małymi samolotami

Początek XXI w. to okres, w którym na rynku przewozów lotniczych wystę-
puje wzrost popytu na latanie małymi samolotami, będącymi najczęściej własno-
ścią lub współwłasnością osób fi zycznych oraz grup biznesowych. Aktywność 
w tym zakresie stanowi dodatkowy bodziec rozwoju produkcji samolotów ekolo-
gicznych, które ze względu na aktualną możliwość przewożenia znaczącej liczby 
osób i ładunków w pierwszej kolejności mogą zaspokoić potrzeby rosnącego 
popytu w tym segmencie usług. Mimo zmienności koniunktury gospodarczej 
rośnie liczba średnich i małych fi rm doceniających rolę samolotu jako szybkiego 
środka komunikacji22. Przyjęte kilkanaście lat temu rozwiązania w zakresie funk-
cjonowania systemu transportowego, a zwłaszcza sektora transportu lotniczego, 
choć przyczyniły się do zwiększenia dostępności, nie zapewniły w pełni jego 
zrównoważonego rozwoju, wskutek czego wciąż istnieją obszary pozbawione 
dostępu do szybkiego środka transportu. Wprowadzenie Systemu Transportu 
Małymi Samolotami (STMS) może umożliwić wypełnienie tej luki i spowodo-
wać szybszy rozwój tych regionów i ich lepszą komunikację zarówno z innymi 
obszarami w Polsce, jak i z krajami sąsiednimi, stanowiąc uzupełnienie funk-
cjonującego obecnie systemu transportowego23. Również postulaty zmniejszenia 
wpływu transportu jako znaczącej gałęzi gospodarki na środowisko są argumen-
tem za przeniesieniem coraz większej części pracy przewozowej realizowanej 
w ramach motoryzacji indywidualnej do sektora lotnictwa, które wraz z poprawą 
warunków eksploatacji może stać się relatywnie bardziej przyjaznym środowisku 
rodzajem transportu. Poprzez wzrost jego wykorzystania można uzyskać:
 – zwiększenie prędkości podróżowania od drzwi do drzwi oraz dobowego pro-

mienia działania osób,

21  M. Engemann, M. Stumpf, Klimaneutraler Luftverkehr in 2030 – Illusion oder realistisches 
Ziel?, „Internationales Verkehrswesen” 2010, nr 10, s. 38–39.

22  J. Hawlena, Rola transportu lotniczego w koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Transport 
a strategia zrównoważonego rozwoju..., op. cit., s. 39.

23 A. Hoszman, System transportu małymi samolotami – podsumowanie cyklu artykułów, http://
www.prtl.pl/samoloty_artykuly,2036,1.
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 – zastąpienie podróży międzyregionalnych – realizowanych dotychczas głów-
nie samochodami osobowymi – podróżami powietrznymi, zapewniając tym 
samym duże korzyści ekonomiczne, ekologiczne i w zakresie bezpieczeństwa 
(zmniejszenie wypadkowości przypadającej na jeden pasażerokilometr),

 – rewitalizację lotnictwa ogólnego przeznaczenia i pobudzenie rozwoju pol-
skiego przemysłu lotniczego24.

Rys. 4. Inteligentny System Transportu Małymi Samolotami
Źródło: A. Baron, E. Marciszewska, K. Piwek, Koncepcja funkcjonowania systemu trans-

portu małymi samolotami w Polsce, Instytut Lotnictwa, październik 2009, s. 17.

24 A. Baron, E. Marciszewska, K. Piwek, Koncepcja funkcjonowania systemu transportu mały-
mi samolotami w Polsce, Instytut Lotnictwa, październik 2009, s. 3.
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Na uwagę zasługuje również realizacja głównych celów Regionalnego Sys-
temu Transportu Małymi Samolotami, do których należy zaliczyć:
 – stworzenie warunków sprawniejszego podróżowania pomiędzy wszystkimi 

większymi miastami i gminami polskimi, dla których plany strategicznego 
rozwoju nie przewidują połączeń innymi szybkimi środkami transportu,

 – wyrównanie szans rozwoju ekonomicznego obszarów kraju oddalonych od 
głównych szlaków komunikacyjnych,

 – zwiększenie możliwości wyboru środka transportu pod kątem czasu, kosz-
tów i komfortu i stworzenie bezpieczniejszej i korzystniejszej alternatywy dla 
transportu drogowego na dalekich trasach,

 – ożywienie gospodarcze peryferyjnych obszarów Polski i rewitalizacja istnie-
jącej i niewykorzystanej infrastruktury lotnictwa (lotniska, lądowiska, prze-
strzeń powietrzna i systemy kontroli i zarządzania, przemysł i ośrodki obsługi, 
zaplecze naukowo-badawcze, szkoły lotnicze),

 – obniżenie zużycia paliwa i emisji CO2 w przeliczeniu na 1 pasażerokilometr,
 – zmniejszenie kosztów ogólnych, w tym kosztów zewnętrznych transportu,
 – zwiększenie efektywności środka transportu w ujęciu pełnego cyklu rozwo-

jowego, (masa zużytych materiałów i gruntów na jednostkę pracy przewo-
zowej)25.

W efektywnej realizacji wymienionych celów pomocną funkcję pełni Cen-
trum Zarządzania Danymi STMS (rys. 4).

Za wdrożeniem STMS przemawiają argumenty o charakterze ekonomicz-
no-fi nansowym, przede wszystkim wyniki analizy kosztów całkowitych podróży 
służbowych, która wykazuje ich wzrost spowodowany dłuższym czasem trwa-
nia przy realizacji środkami transportu naziemnego26. Skutki funkcjonowania tej 
zależności zaprezentowano w tabeli 3.

25 A. Baron, E. Marciszewska, K. Piwek, Koncepcja funkcjonowania systemu transportu mały-
mi samolotami..., op. cit., s. 4.

26 A. Hoszman, System transportu małymi samolotami..., op. cit.
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Tabela 2

Wycena wartości czasu (przykład)

Rodzaj pasażerów
Jednostkowy koszt 

na godzinę
Źródło danych

Obywatele RP*

Podróże służbowe 47,19 PLN Opracowanie: Określenie wartości 
czasu w podróżach niesłużbowych 
w podziale na podróże prywatne 
i turystyczne na podstawie: 
Eurocontrol, Standard, Inputs, for 
Eurocontrol Cost Benefi t Analyse, s. 14 
(low scenario)

Podróże niesłużbowe

Podróże prywatne/dojazdy 9,89 PLN

Podróże turystyczne 7,06 PLN

Średnia** 7,95 PLN

Obcokrajowcy

Podróże służbowe 52,85 EUR

Eurocontrol, Standard, Inputs, for 
Eurocontrol Cost Benefi t Analyses 2005 
Edition, s. 14 (low scenario)

Podróże niesłużbowe

Podróże prywatne/dojazdy 31,48 EUR

Podróże turystyczne 22,49 EUR

Średnia** 25,31 EUR

* Wartości przedstawione w tabeli zostały przemnożone przez współczynnik 2,5 w stosunku do 
wartości podróży w transporcie drogowym. Wartości w cenach z 2005 r.
** Średnia ważona dla podróży niesłużbowych przy założeniu struktury ruchu przyjętej w opraco-
waniu Eurocontrol: podróże służbowe 49%, podróże prywatne/dojazdy 16%, podróże turystyczne 
35%.

Źródło: E. Marciszewska, D. Kaliński, Wpływ transportu lotniczego na rozwój regio-
nalny. Regiony – jako główny benefi cjent Systemu Transportu Małymi Samolo-
tami, Biała Podlaska, 22.10.2009, s. 5.

Wprowadzenie systemu STMS pozwala na efektywne organizowanie czasu 
podróży służbowych, tym samym ograniczenie pozatransportowych elemen-
tów składowych jej kosztów. Analiza elastyczności cenowej popytu wykazała, 
że popyt klientów biznesowych jest stosunkowo mało elastyczny. Z ich punktu 
widzenia najważniejszą cechą podróży służbowej jest najdogodniejszy moment 
realizacji usługi transportowej oraz maksymalne skrócenie czasu przejazdu. 
Wydaje się, że realizacja założeń tego systemu czyni zadość tym wymaganiom.
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Pomimo iż wiele argumentów, zarówno o charakterze społecznym, jak i eko-
nomicznym przemawia za zasadnością wdrożenia systemu transportu małymi 
samolotami, należy podkreślić, że w początkowej fazie funkcjonowania będzie to 
z dużym prawdopodobieństwem system defi cytowy i konieczna okaże się pomoc 
państwa lub organów samorządowych w jego wdrażaniu i utrzymaniu w pierw-
szych latach funkcjonowania27. Wprowadzenie tego systemu w Polsce wymaga 
wielu zmian dotyczących funkcjonowania sektora usług w ramach tego segmentu 
i w otoczeniu potencjalnego rynku. Oprócz dostosowania infrastrukturalnego 
konieczne są również zmiany w zakresie uwarunkowań prawnych. Należy jed-
nak zauważyć, że w ramach rynku lotniczych usług biznesowych obserwuje się 
znaczny rozwój systemu tzw. powietrznych taksówek. Jest to najprostszy sposób 
dostępności przelotów, gdyż do jego realizacji wystarczy jedynie utworzenie listy 
pasażerów i dokonanie płatności.

Dotychczasowa produkcja i eksploatacja małych samolotów pasażerskich 
wykazuje, że w tym segmencie usług stosunkowo skutecznie są realizowane 
założenia zrównoważonego rozwoju transportu, jednak istotną poprawę sytu-
acji mogą spowodować jedynie przyspieszające procesy zastosowania innowa-
cyjnych rozwiązań proekologicznych w ramach całej branży usług lotniczych. 
Początki wprowadzania tego rodzaju usług wykazują, że istnieją możliwości roz-
woju, gdyż coraz większa część społeczeństwa jest przekonana o konieczno-
ści zachowania walorów środowiska naturalnego na równi z potrzebą rozwoju 
gospodarczego.

Wnioski 

Regionalny system transportu lotniczego dynamizuje rozwój w ramach 
obszaru aglomeracji, stając się źródłem szerokiego zakresu ekonomicznych 
i społecznych korzyści. W istotnym stopniu przyczynia się do umocnienia jej 
potencjału transportowego i pozycji konkurencyjnej związanych z nią podmio-
tów gospodarczych. W najszerszym aspekcie powoduje poprawę poziomu życia 
mieszkańców i terytorialnej spójności sieci transportowej w ponadregionalnym 
wymiarze. Władze regionalne, wspierając rozwój własnego portu lotniczego, 

27  A. Hoszman, System transportu małymi samolotami..., op. cit
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umożliwiają wielokierunkową ekspansję rynkową, co w konsekwencji prowadzi 
do wzrostu dochodów fi rm i osób fi zycznych.

Zasada zrównoważonego rozwoju transportu wymaga harmonijnego powią-
zania inwestycji w zakresie infrastruktury lotniczej z możliwością wzrostu korzy-
ści dla ludności zamieszkałej w otoczeniu prowadzonej działalności. Nowocze-
sny port lotniczy odgrywa rolę węzłowego punktu transportowego, aktywizują-
cego wielokierunkowe funkcje rozwoju regionu, między innymi poprzez wzrost 
jego dostępności w aspekcie rozwoju gospodarczego i turystycznego. Pomimo 
że udział branży lotniczej w procesie degradacji naturalnego środowiska jest sto-
sunkowo niewielki (ok. 2%), to jednak wziąwszy pod uwagę wzrastający udział 
tej gałęzi w rynku usług transportowych, należy przyspieszyć rozwój zachowań 
proekologicznych. Wymaga to proporcjonalnego wykorzystania unijnych środ-
ków pomocowych oraz zabezpieczenia naturalnych walorów istniejących eko-
systemów.

Analiza regionalnych potrzeb transportowych wskazuje na zasadność uru-
chomienia systemu transportu małymi samolotami jako uzupełnienia aktualnie 
funkcjonującego rynku przewozów. Przemawia za tym możliwość ogranicze-
nie pozatransportowych elementów składowych kosztu podróży. Rozszerzenie 
tych usług stanowi alternatywę dla transportu samochodowego, z możliwością 
aktywizacji ruchu taksówkami powietrznymi. Niezbędnym warunkiem rozwoju 
regionu jest harmonizacja działalności wszystkich rodzajów transportu.
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FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF REGIONAL AIR TRANSPORT 
– ECONOMY AND ECOLOGY

Summary

A well-organized transport system is an important factor affecting the functioning 
of the various sectors of the economy. A developed system of air transportation is very 
important in the era of regional integration, as a part of the process of intensifi cation 
of urban economic development. Yet the impact of its operation is not without signifi -
cance on environmental degradation. The article presents the benefi ts and risks that are 
associated with increased levels of air traffi c and port activity. This material also entails 
a review of initiatives to reduce sources of negative impact of transport on the preserva-
tion of natural ecosystems and sheds light on the level of benefi ts derived from the impact 
of the airport on the environment. It focuses on the mechanism of division of EU aid 
funds and the development of small aircraft service networks as a more effective mecha-
nism for improving the system of sustainable transport and environmental protection.

Translated by Joanna Hawlena
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Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie obecnej oferty przewozowej polskich 
i zagranicznych przewoźników, którzy oferują swoje usługi transportowe z pol-
skich portów lotniczych. Regionalny transport lotniczy jest w obecnych czasach 
formą przemieszczania się na średnie odległości konkurencyjną wobec transportu 
samochodowego czy też kolejowego. W przypadku podróży na małe odległości 
usługi tej gałęzi transportu są w porównaniu do wspomnianych gałęzi transportu 
drogie. Najlepiej rozwiniętą sieć połączeń lotniczych widać na przykładzie Sta-
nów Zjednoczonych, lecz wynika to z odległości, jakie trzeba pokonać próbując 
dostać się z jednego końca kraju na drugi. Nie należy więc porównywać sieci lot-
niczych połączeń regionalnych Ameryki Północnej (np. Stanów Zjednoczonych) 
i Europy. Na potrzeby artykułu przedstawiona zostanie oferta przewozowa lotni-
czego transportu regionalnego funkcjonującego w Polsce.
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1. Lotnictwo regionalne – oferta usługowa

Na wstępie warto wyjaśnić, co rozumie się przez regionalny port lotniczy 
oraz lotniczy transport regionalny. Według rejestru lotnisk cywilnych, który jest 
prowadzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, w 2010 r. funkcjonowały w Pol-
sce 54 lotniska, w tym 10 portów lotniczych obsługujących loty międzynaro-
dowe1: Gdańsk-Rębiechowo, Bydgoszcz-Szwederowo, Katowice-Pyrzowice, 
Kraków-Balice, Łódź-Lublinek, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka, Szczecin-
Goleniów, Warszawa-Okęcie i Wrocław-Strachowice. Port lotniczy w Szczyt-
nie-Szymanach ma na chwilę obecną wstrzymane loty, natomiast port w Zielonej 
Górze-Babimoście obsługuje wyłącznie połączenia z i do Warszawy. Uwzględ-
niając takie parametry, jak wielkość obsługiwanych przewozów (pasażerskich 
i towarowych), liczba wykonywanych operacji lotniczych (startów i lądowań) 
oraz funkcji, jakie dany port pełni (np. obsługa przewozów międzynarodowych 
na trasach dalekiego, średniego i krótkiego zasięgu), możemy wyróżnić trzy 
rodzaje portów lotniczych:
 – centralne,
 – regionalne,
 – lokalne.

Jedynym portem centralnym w Polsce jest Warszawa-Okęcie. Kolejne 10 
portów lotniczych można zakwalifi kować do lotnisk regionalnych. Pozostałe lot-
niska – to porty lokalne, które należą głównie do aeroklubów. Porty regionalne, 
w przeciwieństwie do portów centralnych, będących własnością państwa, najczę-
ściej są własnością miast lub gmin, które w tym celu zakładają spółki handlowe 
zarządzające lotniskami2.

Brak jednoznacznej defi nicji lotniczych przewozów regionalnych stwarza 
koniecznym przyjęcie pewnych wytycznych, które są związane z tym rodzajem 
transportu. Połączenia regionalne charakteryzuje przede wszystkim ich bliski 
i średni zasięg oraz wykorzystanie regionalnych portów lotniczych. Na potrzeby 
artykułu przyjęto lotnicze połączenia regionalne jako te realizowane z portów 
regionalnych – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

1  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządze-
nie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty.

2  J. Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, 
s. 94.
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W tabelach przedstawione zostały lotniska regionalne funkcjonujące w Pol-
sce, z uwzględnieniem lotniska w Zielonej Górze. Charakterystyka przedstawiona 
w tabelach 1-10 przedstawia ofertę przewozową linii lotniczych funkcjonujących 
w ramach poszczególnych lotnisk, uwzględniając jednocześnie ruch pasażerski.

Tabela 1

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Bydgoszcz-Szwederowo dostępna w 2011 r. 

Lotnisko
Przewoźnicy 

realizujący przewozy 
krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

Bydgoszcz-
-Szwederowo

1. PLL LOT 1. Enter Air
2. Sun Express
3. Ryanair
4. Air Cairo

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Katowice-Pyrzowice dostępna w 2011 r. 

Lotnisko
Przewoźnicy 
realizujący 

przewozy krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

1 2 3

Katowice-
-Pyrzowice

1. PLL LOT
2. eurolot.com

1. Lufthansa
2. Wizz Air
3. Ryanair
4. Aegan Airlines
5. Air Cairo
6. Air Poland
7. Air Memphis
8. AMC Airlines
9. Arkia
10. Aurela Airlines
11. Balkan Holidays
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1 2 3

12. Bulgaria Air
13. Bulgarian Air Charter 
14. Corendon Airlines
15. Enter Air
16. Free Bird Airlines
17. Hemus Air
18. Israir Airlines
19. Karthago Airlines
20. Koral Blue Airlines
21. LOT Charters
22. Lotus Air
23. MNG Airlines
24. Nouvelair
25. Onur Air
26. Pegasus Airlines
27. Saga Airlines
28. Sky Airlines
29. Small Planet Airlines
30. SprintAir
31. Sun d’Or International Airlines
32. SunExpress
33. Travel Service
34. Tunis Air
35. YES Airways

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Kraków-Balice dostępna w 2011 r. 

Lotnisko Przewoźnicy realizujący 
przewozy krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

1 2 3

Kraków-
-Balice

1. PLL LOT
2. eurolot.com

1. Aer Lingus
2. Aerosvit Airlines
3. Air Berlin
4. Austrian Airlines
5. Brussels Airlines
6. CSA Czech Airlines
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1 2 3

7. easyJet
8. Finnair 
9. Germanwings
10. Iceland Express
11. Jet2.com
12. Lufthansa
13. Norwegian
14. Ryanair
15. Travel fl y

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Łódź-Lublinek dostępna w 2011 r. 

Lotnisko Przewoźnicy realizujący 
przewozy krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

Łódź-
-Lublinek

brak 1. Wizz Air
2. Ryanair
3. Sun d’Or
4. Sun Express
5. Sky Airlines
6. Enter Air
7. Nouvelair
8. Tunis Air
9. Aegean Airlines
10. Air Cairo
11. Midwest
12. LOT Charters

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 5

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Poznań-Ławica dostępna w 2011 r. 

Lotnisko Przewoźnicy realizujący 
przewozy krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

Poznań-
-Ławica

1. PLL LOT
2. eurolot.com

1. Ryanair
2. Wizz Air
3. Lufthansa
4. SAS Scandinavian Airlines
5. Jetisfaction
6. Norwegian
7. Czech Airlines

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Rzeszów-Jasionka dostępna w 2011 r. 

Lotnisko Przewoźnicy realizujący 
przewozy krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

Rzeszów-
-Jasionka

1. PLL LOT
2. eurolot.com

1. Ryanair
2. Lufthansa

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Szczecin-Goleniów dostępna w 2011 r. 

Lotnisko Przewoźnicy realizujący 
przewozy krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

Szczecin-
-Goleniów

1. PLL LOT
2. euro lot.com

1. Ryanair
2. Norwegian

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 8

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Wrocław-Strachowice dostępna w 2011 r. 

Lotnisko Przewoźnicy realizujący 
przewozy krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

Wrocław-
-Strachowice

1. PLL LOT
2. eurolot.com
3. OLT JetAir

1. Ryanair
2. Wizz Air
3. Air Memphis
4. AMC Airlines
5. Hemus Air
6. Freebird Airlines
7. Nouvelair
8. Sky Airlines
9. Sun Express
10. Tunisair
11. Karthago Airlines
12. Koral Blue Airlines
13. Lotus Air
14. Corendon Airlines
15. Enter Air
16. Saga Airlines
17. BH Air
18. Viking Hellas
19. Air Cairo
20. Sun d’Or

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Zielona Góra-Babimost dostępna w 2011 r. 

Lotnisko Przewoźnicy realizujący 
przewozy krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

Zielona Góra-
-Babimost

1. Sprint Air

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 10

Oferta przewozowa linii lotniczych funkcjonujących w regionalnym porcie lotniczym 
Gdańsk-Rębiechowo dostępna w 2011 r. 

Lotnisko Przewoźnicy realizujący 
przewozy krajowe

Przewoźnicy realizujący 
przewozy międzynarodowe

Gdańsk-
-Rębiechowo

1. PLL LOT
2. eurolot.com
3. OLT Jetair

1. Air Canada
2. Air Italy
3. airBALTIC
4. Air Berlin
5. Austrian Airlines
6. Eurocypria Airlines
7. Finncom/ Finnair
8. Flyblekinge
9. Freebird
10. Iceland Express
11. LOTUS
12. Lufthansa
13. Norwegian Air Shuttle AS
14. Ryanair
15. SAS – Scandinavian Airlines
16. SKY Airlines
17. Sun – Air of Scandinavia
18. Swiss – Swiss International Airlines
19. TAP Portugal
20. Wizz Air

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe tabele obrazują, jak wygląda oferta polskich i zagranicznych 
przewoźników w regionalnych portach lotniczych. W odniesieniu do połączeń 
wewnątrzkrajowych do głównych operatorów należą PLL LOT oraz eurolot.com 
(spółka-córka PLL LOT). Dodatkowo połączenia obsługują takie linie lotnicze 
jak OLT JetAir oraz Sprint Air. Przewoźnicy zaznaczeni pogrubioną czcionką 
realizują połączenia regularne głównie do miast europejskich, natomiast pozo-
stali oferują loty czarterowe. Szczególnie bogatą ofertę mają takie porty lotni-
cze jak Gdańsk, Katowice i Wrocław. Niektóre lotniska nie udostępniają szcze-
gółowych informacji dotyczących czarterowych linii lotniczych. Zauważalna 
jest dominacja trzech głównych przewoźników – Wizz Air, Ryanair oraz PLL 
LOT. Niemniej jednak widoczne jest duże rozdrobnienie rynku przez małych 
operatorów, dysponujących kilkoma statkami powietrznymi.
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Liczba pasażerów korzystających z transportu lotniczego polskich portów 
regionalnych oraz portu centralnego w 2011 r. przedstawiona jest w tabeli 11.

Tabela 11

Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w 2011 r.

Nazwa portu
Liczba obsłużonych pasażerów

w 2011 r.

Warszawa-Okęcie 9 322 485

Kraków-Balice 2 994 359

Katowice-Pyrzowice 2 500 984

Gdańsk-Rębiechowo 2 449 702

Wrocław-Strachowice 1 606 222

Poznań-Ławica 1 425 865

Rzeszów-Jasionka 487 740

Łódź-Lublinek 390 261

Bydgoszcz-Szwederowo 268 360

Szczecin-Goleniów 258 217

Zielona Góra-Babimost 6 940

Suma 21 711 135

Źródło: opracowanie własne.

Liderem wśród portów regionalnych jest port lotniczy Kraków-Balice, 
który w 2010 r. obsłużył 2864 tys. pasażerów. 61,4% udziału w tych przewo-
zach miały linie niskokosztowe, 30,4% przewoźnicy tradycyjni oraz 7,6% czar-
terowi. Na kolejnym miejscu uplasował się port lotniczy Katowice-Pyrzowice, 
obsługując w tym samym roku 2403,2 tys. pasażerów, gdzie 62,4% lotów zostało 
obsłużonych przez linie niskokosztowe, 8% przez przewoźników tradycyjnych 
(LOT i Lufthansa) oraz 28,9% przez linie czarterowe. Na trzecim miejscu znalazł 
się port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo z liczbą pasażerów wynoszącą 2214,9 tys. 
osób przy ponad 60% udziale przewoźników niskokosztowych i niecałych 8% 
przewoźników czarterowych3.

3  J. Liwiński, Działalność polskich portów lotniczych w 2010 roku, Urząd Lotnictwa Cywilne-
go, www.ulc.gov.pl (27.09.2011).
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2. Lotnictwo regionalne – oferta usługowa

Oferta polskich portów regionalnych jest szczególnie bogata w połączenia 
międzynarodowe, zarówno regularne, jak również czarterowe. Jednak wciąż bra-
kuje rozwiniętej siatki połączeń wewnątrzkrajowych. Powodów tego stanu rze-
czy można się dopatrywać przede wszystkim w wyższych kosztach tego sposobu 
przemieszczania się, co pociąga za sobą mniejszy popyt. Dotychczas realizowane 
były głównie połączenia krajowe z poszczególnych lotnisk do portu centralnego 
w Warszawie. Rozwój regionalnych przewozów lotniczych skutkuje otwiera-
niem nowych połączeń. Przykładem są chociażby nowe połączenia spółki Euro-
lot pomiędzy takim miastami jak Szczecin, Kraków, Rzeszów, Wrocław, Gdańsk 
i Poznań. Drugim przewoźnikiem jest spółka OLT Jetair, która oferuje swoje 
połączenia pomiędzy takimi miastami jak Gdańsk, Warszawa, Wrocław i Świno-
ujście. Kolejnym przewoźnikiem jest SprintAir, który oferuje swoje połączenia 
pomiędzy Zieloną Górą a Warszawą. Dodatkowo pomiędzy Poznaniem a Wro-
cławiem operuje niemiecki przewoźnik Jetisfaction, który oferuje przeloty biz-
nesowe. Na rysunku 1 przedstawiona jest siatka połączeń wewnątrzkrajowych.

Rysunek dokładnie przedstawia rozkład geografi czny portów regional-
nych oraz połączenia między nimi realizowane. Szczególnie widoczne jest duże 
zagęszczenie portów lotniczych w części centralnej kraju, nieco mniejsze w jego 
zachodniej części i niemalże zupełnie pominięta część wschodnia. O ile oferta 
usługowa Szczecina (tabela 7) jest niewielka (pasażerowie mają możliwość sko-
rzystania z alternatywnych lotnisk w Berlinie), o tyle potencjalni pasażerowie ze 
wschodnich rejonów Polski mają ograniczoną dostępność do tej formy transportu 
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wciąż konieczne jest podjęcie dzia-
łań mających na celu rozbudowę sieci lotnisk regionalnych, które mogłyby reali-
zować także połączenia wewnątrzkrajowe.

Dodatkowa oferta usługowa polskich lotnisk regionalnych jest mniej wię-
cej podobna. Na każdym lotnisku znajdują się powierzchnie handlowe oferujące 
pasażerom swoje usługi. Wśród nich można wymienić:

 – lokale gastronomiczne,
 – saloniki prasowe lub małe księgarnie,
 – punkty wymiany walut,
 – sklepy z upominkami,
 – punkty wynajmu samochodów,
 – informację turystyczną,
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 – biura turystyczne,
 – biura przewoźników lotniczych,
 – strefy wolnocłowe oferujące zróżnicowany asortyment (żywność, alkohole, 

kosmetyki, odzież i dodatki) itd.

Rys. 1. Siatka połączeń pomiędzy lotniczymi portami regionalnymi w Polsce w 2011 r.

Źródło: opracowanie własne.
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Oprócz tego część lotnisk (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rze-
szów, Szczecin i Wrocław) współpracuje z lotniczymi przewoźnikami cargo (np. 
DHL, TNT, Yellow Cargo, Cargo Jet, Atlantic Airlines, Speed Cargo Service, 
C. Hartwig, DSV, LOT Cargo itp.). Brak jest obsługi ładunków cargo w portach 
lotniczych w Bydgoszczy i Zielonej Górze.

3. Perspektywy rozwoju oferty przewozowej

Na bieżąco realizowane są badania rynku, które skutkują otwieraniem 
nowych połączeń. Należy jednak brać pod uwagę liczne zmiany, które nastę-
pują na rynku regionalnych przewozów lotniczych, a przedstawione poniżej 
połączenia obrazują stan na grudzień 2011 r. W perspektywie sezonu jesień-
zima 2011/2012 bogatą ofertą cieszy się port lotniczy Katowice-Pyrzowice. 
Siatka połączeń czarterowych tego regionalnego portu lotniczego to aż czter-
naście kierunków czarterowych do sześciu krajów (Hiszpania, Egipt, Tunezja, 
Izrael, Maroko, Kenia) leżących na trzech kontynentach. Katowice-Pyrzowice 
swój potencjał zawdzięczają współpracy z ponad 30 touroperatorami. Ponadto 
oferta przewozowa została skierowana do grupy wiekowej +55 lat, przygotowu-
jąc dla niej specjalny program Travel Senior4. W listopadzie 2011 r. port Kato-
wice-Pyrzowice zainaugurował dwa nowe rejsy do Rzeszowa i Gdańska, które 
są realizowane raz dziennie od poniedziałku do piątku przez linię lotniczą OLT 
Jetair. W planach katowickie lotnisko ma otwarcie 26 marca 2012 r. rejsu na tra-
sie Kopenhaga – Katowice – Kopenhaga oferowanego przez skandynawskie linie 
lotnicze SAS. Loty do stolicy Danii realizowane będą cztery razy w tygodniu: 
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki5. Również do Kopenhagi będzie można 
polecieć z portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Norwegian Air Shuttle uruchomi 
połączenie 4 maja 2012 r. na trasie Goleniów – Kopenhaga trzy razy w tygo-
dniu: w poniedziałki, środy i piątki6. Ponadto z portu lotniczego Szczecin-Gole-
niów od 21 maja 2012 r. dwa razy w tygodniu będzie można polecieć do Liverpo-

4 http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/55/1/katowice-najbogatsza-siatka-polaczen-
czartero wych -wsrod-portow-regionalnych.html (30.11.2011).

5 www.katowice-airport.com (30.11.2011).
6 W trzy kwadranse ze Szczecina do Kopenhagi, www.um-zachodniopomorskie.pl (1.12.2011).
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olu (Ryanair)7. Nowe połączenie z lotniska w Bydgoszczy do Glasgow-Prestwick 
w Szkocji realizowane przez Ryanair zostanie otwarte od 25 marca 2012 r. dwa 
razy w tygodniu: w czwartki i niedziele8. Na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie 
od sezonu zimowego zostało uruchomionych 11 nowych połączeń. Są to połącze-
nia krajowe do Rzeszowa, Katowic i Wrocławia (obsługiwane przez przewoźnika 
OLT JetAir), a także loty do Berlina, Bremy, Brukseli, Hamburga, Pragi (rów-
nież OLT JetAir), Popradu (Eurolot), Sztokholmu (SAS) i Eindhoven (Ryanair). 
Na wiosnę Wizz Air uruchomi połączenia z Gdańska do Haugesund oraz Tron-
dheim w Norwegii. Loty rozpoczną się 1 kwietnia 2012 r. i będą się odbywały 
dwa razy w tygodniu. Przewoźnik zwiększy także częstotliwość rejsów z Gdań-
ska do Oslo-Torp, rejsy będą się odbywały sześć razy w tygodniu. Uruchomione 
zostanie także drugie połączenie z Gdańska do Berlina. Od 30 marca 2012 r. dwa 
razy dziennie na tej trasie będą latać samoloty linii Air Berlin9. Perspektywy roz-
woju siatki połączeń oferuje również port Kraków-Balice – od 25 marca 2012 r. 
Lufthansa połączy Kraków z Düsseldorfem od poniedziałku do piątku i w nie-
dzielę10. Ponadto trzy nowe destynacje zostaną wprowadzone pod koniec marca 
2012 r.: Berlin (połączenie będzie obsługiwane przez niemieckiego przewoźnika 
Air Berlin), Kopenhaga (linie Norwegian) oraz Ateny (PLL LOT). Od czerwca 
2012 r. lotnisko Kraków-Balice zyska połączenie z Reykjavikiem realizowane 
przez islandzki Iceland Expres oraz zaoferuje przeloty do Forli pod Bolonią, 
które zapewni włoska linia Windjet11. Linia ta pojawi się jako nowy przewoźnik 
w ofercie przewozowej z Krakowa.

Podsumowanie

Regionalny transport lotniczy w obecnych czasach zyskał na znaczeniu, 
zwłaszcza konkurując z transportem samochodowym i kolejowym w przemiesz-
czaniu się na średnie odległości. Rozwój portów lotniczych stymuluje do rozwoju 

7 www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/55/1/duzo-nowych-polaczen-na-polskich-lotniskach.
html (1.12.2011).

8 www.plb.pl (1.12.2011).
9 www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/55/1/duzo-nowych-polaczen-na-polskich-lotniskach.

html (1.12.2011).
10 www.krakowairport.pl (1.12.2011).
11 www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/55/1/duzo-nowych-polaczen-na-polskich-lotniskach.

html (1.12.2011).
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nie tylko region, ale również całą gospodarkę i ponadto wzrasta mobilność społe-
czeństwa. W ofercie polskich regionalnych portów lotniczych znajdują się regu-
larne loty do krajów Europy oraz loty czarterowe, zaspokajające potrzeby urlo-
powiczów ciepłym klimatem Maroka, Egiptu, Tunezji, Wysp Kanaryjskich czy 
Kenii. Na uwagę zasługuje bogata oferta takich portów lotniczych jak Gdańsk, 
Katowice i Wrocław. Zauważalna jest dominacja trzech głównych przewoźni-
ków – Wizz Air, Ryanair oraz PLL LOT. Badania rynku przeprowadzane są na 
bieżąco z korzyścią dla podróżnych, oferując nowe połączenia bądź wzrost czę-
stotliwości dotychczasowych destynacji.
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FLIGHT OFFER OF POLISH AND FOREIGN CARRIERS 
IN REGIONAL AIRPORTS IN POLAND 

– STATE OF THE ART AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary

Regional air transport is nowadays a competitive form of movement for the medium 
distance as compared to road and rail transport. Taking into account such parameters as the 
size of operated transport, the number of air operations and functions of the airports, were 
classifi ed in Poland 10 airports into regional airports: Gdańsk-Rębiechowo, Bydgoszcz-
Szwederowo, Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice, Łódź-Lublinek, Poznań-Ławica, 
Rzeszów-Jasionka, Szczecin-Goleniów, Warszawa-Okęcie i Wrocław-Strachowice.

A particularly wide offer have such airports as Gdańsk, Katowice and Wroclaw. 
Noticeable is the dominance of the three major carriers – Wizz Air, Ryanair and LOT 
Polish Airlines. However, it is apparent fragmentation of the market by small operators, 
operating several aircraft. Especially evident is the large volume of airports in the central 
part of the country, slightly smaller in its western part, and almost completely missed 
the eastern part. There is still need to be taken in order to develop a network of regional 
airports, which could also realize the domestic connections.

Translated by Z. Kłos, A. Wysocka
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WYKORZYSTANIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
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Wstęp

W aspekcie wzrostu mobilności społeczeństwa przewozy pasażerskie 
żeglugą śródlądową są włączane w obsługę komunikacyjną miast, jednak wyko-
rzystanie żeglugi śródlądowej w obsłudze potrzeb pasażerskich jest widoczne 
w szczególności w odniesieniu do ruchu turystycznego. Wynika to z atrakcyj-
ności samego procesu przemieszczania się. Na skutek wzrostu zamożności oraz 
wzrostu ilości czasu wolnego turystyka wodna staje się szczególnie atrakcyjnym 
produktem turystycznym.

W Polsce przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową, podobnie jak prze-
wozy towarowe, są marginalnym segmentem rynku usług transportowych. 
Wynika to z braku inwestycji służących utrzymaniu i rozbudowie dróg wodnych 

1  Referat opublikowany w ramach projektu badawczego promotorskiego Narodowe-
go Centrum Nauki nr N N112 382240.
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oraz w szczególności z braku inwestycji w ich zaplecze turystyczno-rekreacyjne. 
Aktywizacja żeglugi śródlądowej w regionach posiadających dostęp do drogi 
wodnej powinien być impulsem i naturalną przesłanką włączenia żeglugi śród-
lądowej w obsługę komunikacyjną oraz do oferty turystycznej regionu. Dosto-
sowanie drogi wodnej do potrzeb pasażerskich jest szansą na powstanie inwe-
stycji towarzyszących turystyce wodnej (gastronomia, handel, baza noclegowa) 
oraz tworzy ofertę dla turystów zagranicznych. Rozwój żeglugi śródlądowej jest 
aspektem konkurencyjności oraz atrakcyjności regionu poprzez wyróżnienie 
na tle innych obszarów turystycznych oraz alternatywą dla innych gałęzi trans-
portu w przewozach miejskich i regionalnych. Celem artykułu jest przedstawie-
nie możliwości wykorzystania żeglugi śródlądowej w obsłudze potrzeb przewo-
zowych na rynku transportu pasażerskiego.

1.  Segmenty rynku transportu pasażerskiego 
w żegludze śródlądowej

Pasażerski transport wodny śródlądowy, w zależności od charakteru prze-
wozu, dzieli się na zbiorowy transport pasażerski typu komunikacyjnego oraz 
transport pasażerski typu turystycznego. Przewóz typu turystycznego nie zawsze 
ma charakter zbiorowy i składa się z przemieszczania o charakterze rekreacyjnym 
(spływy kajakowe, wioślarstwo, żeglarstwo), przewozów wycieczkowych jedno-
dniowych oraz przewozów wycieczkowych kilkudniowych statkami z miejscami 
hotelowymi. Żegluga turystyczna obejmuje przewozy liniowe i przewozy oka-
zjonalne. Żegluga komunikacyjna to przewozy charakteryzujące się regularno-
ścią podyktowaną rozkładem rejsów. Statki wycieczkowe posiadają często zaple-
cze restauracyjne z możliwością organizacji spotkań i przyjęć, także w porze 
nocnej. Wśród przewozów wycieczkowych statkami z miejscami hotelowymi 
wyróżniamy przewozy małymi jednostkami do 50 miejsc sypialnych oraz duże – 
powyżej 50 miejsc sypialnych. Turystyka wodna obejmuje także wynajem stat-
ków i łodzi motorowych. Ten rodzaj turystyki rzecznej jest najbardziej popularny 
we Francji. Żegluga po wodach śródlądowych obejmuje też wycieczki po jezio-
rach, które są szczególnie popularne w Szwajcarii i Austrii.
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Rys. 1. Segmenty rynku przewozów pasażerskich żeglugą śródlądową
Źródło: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Mapa śródlądowych dróg wodnych. Dia-

gnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego 
w Polsce, Sopot 2008, s. 25.

Wśród segmentów rynku komunikacyjnych przewozów pasażerskich 
żeglugą śródlądową odnoszących się do charakteru zaspokajanych potrzeb prze-
wozowych należy wyróżnić pasażerski transport miejski oraz regionalny. Cechą 
specyfi czną systemu transportu regionalnego jest zasięg przestrzenny ograni-
czony do terenu województwa wraz z obszarem granicznym sąsiednich woje-
wództw z wyłączeniem transportu miejskiego. Zasięg przestrzenny systemu 
transportowego ogranicza występowanie naturalnej drogi wodnej. Jest ona czyn-
nikiem determinującym funkcjonowanie systemu transportu wodnego śródlądo-
wego. Cechą systemu regionalnych przewozów pasażerskich jest występowanie 
deformacji w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego wskutek publicznej uży-
teczności usług2, dlatego szczególne znaczenie w funkcjonowaniu publicznego 
transportu zbiorowego zajmują podmioty sfery regulacyjnej, do których zali-
czamy samorządy województw, powiatów i gmin, instytucje państwowe i insty-

2  T. Dyr, Czynniki rozwoju regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki 
Radomskiej, Radom 2009, s. 14.
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tucje UE. Sferę realną tworzą użytkownicy transportu (głównie turyści) oraz 
przedsiębiorstwa żeglugowe.

Wśród segmentów rynku komunikacyjnych przewozów pasażerskich 
żeglugą śródlądową odnoszących się do rodzaju środka transportu należy wyróż-
nić pasażerski transport publiczny wykonywany w żegludze śródlądowej stat-
kami i promami (rys. 1). Przeprawy promowe są to przewozy spełniające rolę 
uzupełniającą w stosunku do innych gałęzi transportu realizowane w miejscach, 
gdzie brak jest przepraw mostowych. Przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową 
są realizowane za pomocą tramwajów wodnych. Podstawową różnicą tramwaju 
wodnego w stosunku do promu jest to, że nie łączy dwóch punktów oddzielonych 
przeszkodą wodną, ale kursuje po wyznaczonej trasie. W Polsce reaktywowane 
są stare połączenia kursujących tramwajów wodnych oraz tworzone są nowe. 
Przewozy te są niejednokrotnie dofi nansowywane przez samorządy i pełnią naj-
częściej funkcję turystyczną. Tramwaje wodne wykorzystywane w transpor-
cie publicznym mogą pełnić również podwójną funkcję jako środek komunika-
cji publicznej oraz miejsce organizacji wycieczek umożliwiających zwiedzanie 
określonego miasta od strony rzeki. Ujęcie statystyczne przewozów turystycz-
nych i komunikacyjnych jest z tego względu trudniejsze do wykonania3. Również 
same przewozy pasażerskie w żegludze śródlądowej nie są ujmowane oddzielnie 
w statystyce Unii Europejskiej, lecz są przedstawiane razem z morskimi przewo-
zami pasażerskimi4. W przewozach wycieczkowych statkami z miejscami hote-
lowymi rozróżnienie na przewozy typu komunikacyjnego i turystycznego nie jest 
istotne, ponieważ statki te mają wyraźnie turystyczny charakter5.

W Europie Zachodniej nastąpił rozwój hotelowych statków pasażerskich. 
Są to jednostki o długości 100–110 m, o trzech lub czterech pokładach, szeroko-
ści 11,4 m i zanurzeniu do 1,5 m. Są one wyposażone w luksusowe kabiny oraz 
restauracje i bary6. Wycieczki objazdowe organizowane tego typu jednostkami 
oferują możliwość zwiedzania kilku atrakcji turystycznych. Oferują więc usługę 
kompleksową, w której cenę wliczone są koszty zakwaterowania oraz często 
również wyżywienia. Rozbudowane zaplecze restauracyjne umożliwia wykorzy-

3  Marktbeobachtung der europäischen Binnenschifffahrt 2010, Zentralkommission für die 
Rheinschifffahrt, 2010, s. 8.

4  Zob. EU Energy and transport in fi gures, Statistical pocketbook 2009–2010, EC, DG Move.
5  Marktbeobachtung der europäischen Binnenschifffahrt..., op. cit., s. 8.
6  J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wro-

cławskiej, Wrocław 2003, s. 129.
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stywanie statków w funkcji miejsc organizacji konferencji, debat i spotkań bizne-
sowych. Przykładem są wieczory parlamentarne odbywające się na statkach kur-
sujących po trasie turystycznej w centrum Berlina.

Flota eksploatowana w Polsce nie spełnia tak wysokich standardów. Brak 
jej przede wszystkim zaplecza restauracyjnego. W funkcji tramwajów wodnych 
eksploatowane są adaptacje statków projektowanych do innych celów7.

2.  Wykorzystanie żeglugi śródlądowej 
w obsłudze potrzeb turystycznych

Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie dróg wodnych powinno być 
równoważne z żeglugowym priorytetem wykorzystania gospodarczego szlaków 
wodnych. Opłacalność gospodarczego i turystycznego wykorzystania dróg wod-
nych nie może zostać osiągnięta bez zagwarantowania odpowiednich głębokości 
nawigacyjnych w celu umożliwienia eksploatacji kosztownych statków pasażer-
skich przez cały sezon turystyczny.

Część aktywności realizowanych w ramach turystyki rzecznej, takich jak 
pływanie łodzią motorową, łodzią mieszkalną, żeglowanie oraz pływanie kaja-
kiem, nie wymaga wysokich parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej, dla-
tego długość szlaków wodnych nadających się do uprawiania turystyki jest 
znacznie dłuższa od dróg wodnych nadających się do uprawiania żeglugi towa-
rowej. Rozwój przewozów rekreacyjnych jest realizowany na drogach wodnych 
często najgorszych pod względem nawigacyjnym, lecz posiadających walory 
krajobrazowe, bogatych w zabytkowe budowle wodne lub szczególne atrakcje 
turystyczne8.

Podczas gdy w żegludze towarowej parametry jedynie II klasy drogi wodnej 
muszą zapewnić zanurzenie statku na poziomie 2,5 m, to dla żeglugi turystycznej 
dostępne są śródlądowe drogi wodne dostępne dla jednostek o zanurzeniu 0,5 m 
(tabela 1). Konieczność zapewnienia przewidywalnych warunków na takich dro-
gach stała się przesłanką ich klasyfi kacji w krajach UE9.

7  Ibidem.
8  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Mapa śródlądowych dróg wodnych..., op. cit., s. 25.
9  Ibidem.
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Tabela 1

Klasyfi kacja dróg wodnych o znaczeniu rekreacyjnym

Klasa
drogi 

wodnej

Typ statku Min. wys. 
pod mostami 

(m)przeznaczenie
maks. 
dł. (m)

maks. szer. 
(m)

zanurzenie 
(m)

RA otwarta łódka 5,50 2,00 0,50 2,00

RB jacht kabinowy 9,50 3,00 1,00 3,25

RC jacht motorowy 15,00 4,00 1,50 4,00

RD żaglowiec 15,00 4,00 2,10 30,00

Źródło: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Mapa śródlądowych dróg wodnych. Dia-
gnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego 
w Polsce, Sopot 2008, s. 27.

W porównaniu do przewozów pasażerskich i towarowych, w przypadku 
przewozów turystycznych zmieniają się cechy potrzeb i popytu, jakie zgłaszają 
użytkownicy transportu. Na znaczeniu zyskuje postulat komfortu i bezpieczeń-
stwa podróży. Mniej ważne jest wymaganie czasu i terminowości przewozu10. Jak 
wynika z danych GUS, ponad połowa statków pasażerskich w Polsce to jednostki 
wyprodukowane w latach 1950–196911, które są bardziej zawodne w spełnianiu 
wymienionych postulatów przewozowych (rys. 2).

Rys. 2. Struktura wiekowa taboru pasażerskiego żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 
2009–2010

Źródło: Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2010 r., Urząd Statystyczny w Szczeci-
nie, opracowania sygnalne, Szczecin 2011, s. 2.

10  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Mapa śródlądowych dróg wodnych..., op. cit., s. 19.
11  Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006–2009, Informacje i opracowania statystyczne 

GUS w Szczecinie, Warszawa 2010, s. 46. 
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Rozwój turystyki wodnej jest ważnym elementem aktywizacji regionów 
położonych wzdłuż szlaków wodnych. Efektem rozwoju turystyki wodnej są 
zwiększone przychody i zatrudnienie oraz wzrost atrakcyjności regionów jako 
miejsc lokalizacji produkcji i osadnictwa. W sposób pośredni z turystyki wodnej 
korzystają handel detaliczny, gastronomia oraz baza noclegowa. W sposób bez-
pośredni korzyści odnoszą porty dla statków i łodzi sportowych i obiekty sportów 
wodnych, fi rmy wynajmujące statki i łodzie, szkoły uczące sportów wodnych, 
producenci statków i łodzi oraz stocznie naprawcze, inni usługodawcy w zakre-
sie sportów wodnych12. Oferta zajęć uprawianych w ramach rekreacji obejmuje13:

 – pływanie łodzią motorową,
 – pływanie łodzią mieszkalną,
 – żeglowanie,
 – pływanie kajakiem,
 – rejsy statkami hotelowymi,
 – rejsy statkami białej fl oty.

Rozwój turystyki wodnej jest uzależniony od szeroko pojętego zagospoda-
rowania drogi wodnej wraz obszarami przyległymi obejmującego:
 – zapewnienie odpowiednich parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej 

umożliwiających ruch statków wycieczkowych oraz ich wykorzystanie przez 
cały okres trwania sezonu turystycznego,

 – stworzenie nabrzeży i przystani rzecznych,
 – stworzenie bazy turystycznej i noclegowej,
 – stworzenie dostępności (transportowej i informacyjnej) miejsc atrakcyjnych 

pod względem turystycznym, w tym urządzeń hydrotechnicznych, miejsc 
o walorach historycznych oraz miejsc atrakcyjnych przyrodniczo.

Zapewnienie wysokich standardów w zakresie wymienionych aspektów 
zagospodarowania turystycznego obszarów jest podstawą zachowania atrakcyj-
ności przewozów rekreacyjnych i wycieczkowych żeglugą śródlądową. Powinny 
być one postrzegane z punktu widzenia władz regionalnych zainteresowanych 
zrównoważeniem obsługi transportowej oraz odciążeniem ruchu na drogach. Do 
tego typu obsługi transportowej są przystosowane miasta, których układ geogra-
fi czny umożliwia wykorzystanie drogi wodnej.

12  J. Winter, Perspektywy rozwoju transportu wodnego śródlądowego. Ekspertyzy do koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, 
s. 365.

13  Ibidem.
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3.  Wykorzystanie żeglugi śródlądowej 
w obsłudze potrzeb komunikacyjnych

Żegluga śródlądowa ma szansę obsługi przewozów pasażerów w układzie 
międzyregionalnym poprzez wykorzystanie położenia miast wzdłuż drogi wod-
nej. Zalety tego rozwiązania komunikacyjnego leżą w niskiej wypadkowości, 
braku konieczności budowy infrastruktury, a jedynie modernizacji już istnieją-
cych przystani, braku zatłoczenia i znikomego hałasu. Wadą tego typu połączeń 
jest sezonowość obsługi transportowej. Mogą one być konkurencyjne w aspek-
cie wykorzystania zdolności przepustowej infrastruktury transportu samo-
chodowego, szczególnie w godzinach szczytu, oraz skrócenia czasu podróży 
w wypadku, gdy droga wodna jest krótsza od kolejowej i kołowej14.

Popyt na przewozy żeglugą pasażerską nie jest tak silnie uzależniony od eko-
nomicznego stanu gospodarki jak przewozy towarowe i nie reaguje tak silnie na 
wahania koniunkturalne. W tym segmencie przewozów znaczenie mają czynniki 
długoterminowe, takie jak demografi a, zwyczaje nabywcze i kulturowe. Śred-
nia wieku docelowej grupy turystów korzystających z wycieczek żeglugą śródlą-
dową jest wysoka. Dwie trzecie turystów niemieckich znajduje się w wieku śred-
nio 58 lat. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat ta grupa docelowa wzro-
śnie o 20%15.

Do zmniejszenia roli żeglugi śródlądowej w przewozach pasażerskich dopro-
wadził rozwój transportu samochodowego i kolejowego, większa prędkość, gęsta 
sieć infrastrukturalna tych gałęzi transportu oraz ich łatwa dostępność. Żegluga 
śródlądowa odgrywa obecnie rolę uzupełniającą w stosunku do innych systemów 
transportowych. Umożliwia transport ludzi oraz środków transportu przez prze-
szkody wodne tam, gdzie brak jest przepraw mostowych. Przeprawy realizowane 
są za pomocą promów. Na rzekach spotyka się promy linowe, które nie wyma-
gają napędu i wykorzystują prąd rzeki, oraz promy z własnym napędem stoso-
wane przy pokonywaniu szerokich przeszkód wodnych, w przypadku małej pręd-
kości prądu lub dużego natężenia ruchu. Warunki do stosowania promów z wła-
snym napędem występują przy ujściu rzek do morza16.

14  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Mapa śródlądowych dróg wodnych..., op. cit., s. 25.
15  Marktbeobachtung der europäischen Binnenschifffahrt..., op. cit., s. 9.
16  J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny..., op. cit., s. 128.
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Przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową są realizowane za pomocą tram-
wajów wodnych. Podstawową różnicą tramwaju wodnego w stosunku do promu 
jest to, że nie łączy dwóch punktów oddzielonych przeszkodą wodną, ale kursuje 
po wyznaczonej trasie.

W Polsce reaktywowane są stare połączenia kursujących tramwajów wod-
nych oraz tworzone są nowe. Przewozy te są niejednokrotnie dofi nansowywane 
przez samorządy i pełnią najczęściej funkcję turystyczną. Niejednokrotnie jed-
nostki te są zabytkowe, tak jak szczecinecki tramwaj wodny Bayern z 1923 r. kur-
sujący po jeziorze Trzesiecko17.

W Warszawie odbywają się dofi nansowywane przez ZTM rejsy do Serocka. 
Bilet normalny kosztuje 36 zł, ulgowy 18 zł, rodzinny 25 zł. W okresie od maja 
do sierpnia w Warszawie kursują cztery bezpłatne przeprawy promowe przez 
Wisłę18. Sezon turystyczny na Wiśle trwa od początku maja do połowy września. 
Po Wiśle kursują promy i tramwaj wodny. W weekendy można również popły-
nąć statkiem do Serocka. ZTM Warszawa obsługuje trzy przeprawy promowe: na 
wysokości Łomianek, Podzamcza oraz Cypla Czerniakowskiego. Przewoźnicy 
realizują rocznie około 6800 rejsów pomiędzy brzegami Wisły. Tramwaj wodny 
wykonuje rocznie ponad 500 rejsów. Na jego trasie znajdują się następujące 
przystanki: Podzamcze, Most Poniatowskiego, Cypel Czerniakowski19. Tramwaj 
wodny, promy i statek do Serocka cieszą się olbrzymim zainteresowaniem miesz-
kańców Warszawy i turystów. W 2011 r. w pierwszym miesiącu działania War-
szawskich Linii Turystycznych, od maja do czerwca, tylko w weekendy, z prze-
wozów skorzystało 12,5 tys. pasażerów. Najwięcej, 9 tys. osób, przewiozły bez-
płatne promy łączące brzegi Wisły. Ponad 2,4 tys. osób – tramwaj wodny. Na rejs 
do Serocka zdecydowało się 600 osób20.

Pomiędzy Gdynią, Helem i Jastarnią Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
realizuje przewozy tramwajami wodnymi. Dowóz z gdyńskiego Dworca Głów-
nego PKP do przystani tramwaju wodnego zapewnia bezpłatne połączenie komu-
nikacyjne, które funkcjonuje z częstotliwością 30 minut21. Projekt fi nansowany 
jest przez samorządy Gdyni, Helu i Jastarni oraz Urząd Marszałkowski Woje-

17  http://www.km.szczecinek.pl/index.php?kategoria=11&id=36 (7.01.2012).
18  http://www.zegluga-stoleczna.pl, zob. także http://www.tramwajwodny.waw.pl/rozklad.html 

(7.01.2012).
19  http://transinfo.pl/text.php?id=31810 (7.01.2012).
20  http://transinfo.pl/text.php?id=41294 (7.01.2012).
21  http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=1203 (7.01.2012).
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wództwa Pomorskiego. Koszt projektu to około 3,5 mln zł. Dla linii Gdynia – 
Hel i Gdynia – Jastarnia dostępne są dane eksploatacyjno-ekonomiczne za lata 
2006–2010; w całym okresie funkcjonowania w 2010 r., tj. od 1 maja do 31 
sierpnia, gdyńskie tramwaje wodne przewiozły łącznie 281 899 osób. Przeciętne 
wykorzystanie zdolności przewozowej wyniosło 51% (228 osób w rejsie). Przy-
chody ze sprzedaży biletów, wyniosły 2 477 585 zł, co stanowi 92% przychodów 
zaplanowanych22.

Mimo relatywnie niskich cen biletów gdyńskich tramwajów wodnych uzy-
skane w 2010 r. przychody pokrywają około połowy kosztów funkcjonowania 
połączenia wodnego – resztę stanowią dotacje w wysokości23:

 – Gdynia – 1 610 507,58 zł (66,30%);
 – Urząd Marszałkowski – 150 000 zł (6,17%);
 – Jastarnia – 267 469,77 zł (11,01%);
 – Hel – 401 204,65 zł (16,52%).

Dowóz z Dworca Głównego PKP w Gdyni do przystani tramwaju wodnego, 
codziennie w okresie funkcjonowania tramwaju wodnego, zapewnia linia bez-
płatna 050. Kursy odbywają się z częstotliwością 30 minut24. Z darmowego auto-
busu ZKM w Gdyni skorzystało w 2010 r. 23% pasażerów udających się do Helu 
i 14% pasażerów płynących do Jastarni25.

W 2011 r. na linii Gdańsk – Hel i Sopot – Hel przewiezione zostały 148 702 
osoby. Chcąc przewieźć tę samą liczbę osób środkami komunikacji miejskiej 
poruszającymi się po lądzie potrzebne byłoby 2500 autobusów, natomiast samo-
chodów musiałoby przyjechać aż 29 740. Tramwajem wodnym przewieziono 
również 5053 rowery26.

Przewozy realizowane w Bydgoszczy można uznać za przewozy miejskie, 
mają one jednak również turystyczny charakter. Połączenia funkcjonują z ini-
cjatywy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy od 2004 r. Są one realizo-
wane na trzech liniach, spośród których dwie służą komunikacji miejskiej, łącząc 

22  Raport z funkcjonowania tramwajów wodnych organizowanych przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni w sezonie 2010, http://www.gdynia.pl (6.01.2012).

23  Ibidem.
24 Witryna internetowa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, http://www.zkmgdynia.pl/in-

dex1.php?action=1203 (7.01.2012).
25  Raport z funkcjonowania tramwajów wodnych organizowanych przez Zarząd Komunikacji 

Miejskiej w Gdyni..., loc. cit.
26  Witryna internetowa Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, http://www.ztm.gda.pl/

hmvc/index.php/sipinfo/wiecej/ferry (30.11.2011).
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m.in. Rybi Rynek, dworzec autobusowy, hipermarket Tesco oraz Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy27. Są to połączenia o cenach porównywalnych do 
pozostałych środków komunikacji miejskiej (2,60 zł bilet normalny, 1,30 zł bilet 
ulgowy)28. Linie „Słoneczna” i „Staromiejska” obsługiwane są statkami o napę-
dzie solarnym. Linia turystyczna „Szlakiem śluz” obsługiwana jest zabytkowym 
statkiem m/s „Bydgoszcz”. Dzięki uruchomieniu linii tramwajów wodnych moż-
liwe jest przemierzenie całego miasta od strony wody. Atrakcja ta jest aktywnie 
wykorzystywana do promocji miasta.

Inna forma przewozów pasażerskich w żegludze śródlądowej jest realizo-
wana w przewozach pomiędzy Szczecinem i Świnoujściem. Trasa ta jest obsługi-
wana przez wodolot. Z uwagi na energochłonność środka transportu ceny biletów 
kształtują się na wysokim poziomie (bilet normalny kosztuje 55 zł w jedną stronę, 
110 zł w dwie strony), jednak w porównaniu z motoryzacją indywidualną jest to 
oferta cenowo, a w szczególności czasowo atrakcyjna dla użytkownika. Przejazd 
jest o 10 zł tańszy niż realizowany przy wykorzystaniu samochodu osobowego 
(z założeniem przewozu jednego pasażera) oraz zajmuje o ok. 45 min mniej czasu.

W żegludze pasażerskiej, podobnie jak w pozostałych gałęziach transportu, 
opłacalność połączeń transportowych wymaga skoncentrowanych potoków pasa-
żerskich. Połączenie tego wymagania wraz z sezonowością gałęzi transportu umoż-
liwia realizowanie przewozów w określonych porach roku. Dlatego też szansa 
żeglugi śródlądowej w obsłudze przewozów pasażerskich leży w połączeniu prze-
wozów komunikacyjnych i turystycznych oraz zagwarantowaniu wysokich standar-
dów zagospodarowania turystycznego obszarów położonych wzdłuż dróg wodnych.

Zakończenie

Rozwój rynku przewozów pasażerskich w Polsce jest uwarunkowany moder-
nizacją fl oty i dostosowaniem oferty do zróżnicowanych potrzeb pasażerskich. 
Ze względu na walory przyrodnicze polskich dróg wodnych turystyka rzeczna 

27  Witryna internetowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, http://
www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/komunikacja/bydgoski-tramwaj-wodny (7.01.2012):

 linia „Słoneczna”: Rybi Rynek – Dworzec Autobusowy – Tesco – Słoneczny Młyn – 
Dworzec Autobusowy – Rybi Rynek,

 linia „Staromiejska”: Rybi Rynek – WSG – Astoria – Rybi Rynek,
 linia „Szlakiem śluz”: Rybi Rynek – Astoria – Jachcice – Okole – Gwiazda.

28 Witryna internetowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, loc. cit.
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ma szansę rozwoju. Również zapotrzebowanie na usługi turystyczne zapewnia-
jące bezpośredni kontakt z przyrodą wykazuje wzrost. Rozwój turystyki rzecz-
nej w Polsce wymaga stworzenia odpowiednich warunków do funkcjonowania 
szlaków wodnych, przejawiających się przystosowaniu infrastruktury dróg wod-
nych oraz zaplecza portów i przystani. Bez zaplecza w postaci dróg dojazdowych 
do przystani, zaplecza sanitarno-turystycznego oraz warsztatowego rozwój tury-
styki wodnej na polskich szlakach rzecznych będzie nadal zahamowany.

Szansą dla pasażerskiej żeglugi śródlądowej w Polsce jest zagraniczny ruch 
turystyczny oraz wykorzystanie powiązania polskich i niemieckich szlaków 
wodnych.

Rozwój będzie procentował wzrostem gospodarczym w regionie genero-
wanym przez ośrodki żeglarskie i przystanie rzeczne. Zagospodarowanie szlaku 
wodnego wraz z obszarem do niego przyległym powinno stanowić jeden z waż-
niejszych priorytetów zagospodarowania przestrzennego obszarów atrakcyjnych 
turystycznie.
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USE OF INLAND NAVIGATION IN PASSANGERS TRANSPORT SERVICE

Summary

Passenger transport by inland waterway in Poland, as well as freight transport, is 
a marginal segment of the transport market. Another factor hindering the development of 
water tourism in Poland is the lack of technical facilities, whose development is beyond 
the fi nancial capacity of local communities and authorities.

The attractiveness of passenger transport in this sector should be seen from the 
perspective of regional stakeholders balancing the transport service, reduced congestion 
and increased accessibility in the region. Development of inland waterway transport is an 
aspect of the competitiveness and attractiveness of the region compared to other tourist 
areas.

Translated by Emilia Kuciaba
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU DOSTĘPNOŚCI 
USŁUG TRANSPORTOWYCH W REGIONIE1

Słowa kluczowe:  dostępność usług transportowych, uwarunkowania dostępno-
ści transportowej, województwo zachodniopomorskie

Wstęp

Dostępność to zagadnienie stosunkowo szerokie. Ogólnie można zauwa-
żyć, że określa stopień łatwości osiągnięcia osób, usług bądź też rzeczy W tym 
aspekcie można wskazać na podmiotowy charakter dostępności transportowej. 
Wydaje się także, że można wyróżnić inny aspekt dostępności, który występuje 
miedzy innymi w przypadku transportu i zwiany jest z dostępem do systemu 
(sieci). System umożliwia realizację celów wskazanych w pierwszym aspekcie. 
Ogólnie można zauważyć, że dostępność ma istotny wpływ na ocenę atrakcyjno-
ści danego obszaru.

Poziom dostępności transportowej jest warunkowany przede wszystkim 
infrastrukturą transportu – liniową oraz punktową. Ogólnie można założyć, że 
punkt, obszar jest tym bardziej dostępny, z im większej liczby kierunków można 

1  Praca naukowa fi nansowana ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badawczy.
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do niego dotrzeć. Dla analizy dostępności istotna jest zarówno strona ilościowa, 
jak również jakościowa infrastruktury. Ma ona istotny wpływ na dostępność 
przestrzenną, czasową i ekonomiczną. W literaturze oraz opracowaniach nauko-
wych i statystycznych wskazuje się na istotną rolę infrastruktury transportu przy 
kształtowaniu konkurencyjności danego obszaru2.

Za zbieżne z pojęciem dostępności transportowej można uznać zagadnienie 
dostępności usług transportowych oraz dostępności komunikacyjnej odnoszonej 
do przewozów pasażerskich. W tym aspekcie oferta przedsiębiorstw transporto-
wych pełni zasadniczą rolę przy właściwej ocenie poziomu wskaźnika dostęp-
ności.

Celem artykułu jest przedstawienie głównych uwarunkowań dostępności 
usług transportowych w regionie.

1. Istota dostępności usług transportowych

Zagadnienie dostępności usług transportowych jest jeszcze stosunkowo 
mało rozpowszechnione w ekonomicznej teorii transportu, choć pierwsze odnie-
sienia z tego zakresu można znaleźć w literaturze przedmiotu już w latach sześć-
dziesiątych ub. wieku. Jak zauważa P. Małek3, rozważania te koncentrowały się 
na gęstości sieci komunikacyjnej, a w szerszym zakresie – na badaniu potrzeb 
przewozowych w regionie. Należy podkreślić dużą rangę, jaką przypisywano 
już w tym okresie czynnikowi czasu. Takie podejście należy uznać za właściwe, 
gdyż także obecnie w zakresie analizy zagadnienia dostępności transportowej 
zauważa się większą rolę czynnika czasu, mniejszą zaś przestrzeni. Oznacza 
to, że w zakresie przemieszczania się ważna jest prędkość (szybkie przemiesz-
czanie się w trakcie procesu transportowego), mniejszą rolę odgrywa zaś sama 
odległość4.

2  Szerzej temat dostępności transportowej, jej istoty i rodzajów zaprezentowano w następują-
cych artykułach: T. Kwarciński, Dostępność transportowa jako przedmiot analizy teoretycznej, w: 
Transport jako ekonomika i biznes, Eurotrans 2008; T. Kwarciński, Dostępność transportowa – po-
dejście teoretyczne i praktyczne, w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, 
red. E. Załoga, ZN US nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Szczecin 2009; T. Kwarciń-
ski, Dostępność transportowa jako czynnik kształtujący efektywność i konkurencyjność regionu, w: 
Efektywność transportu w teorii i w praktyce, red. M. Michałowska, Wyd. Akademii Ekonomicznej 
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.

3  Zob. J. Kubalski, P. Małek, K. Mroczek, Komunikacja autobusowa, WKiŁ, Warszawa 1968.
4  Odzwierciedla to także sformułowane przez E. Saxa prawo kierunkowości transportu.
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Pojecie dostępności usług transportowych należy odnieść do jakości orga-
nizacji procesu transportowego, jednocześnie należy podkreślić, że dostępność 
nie jest cechą usługi transportowej. P. Małek zauważa, że dostępność usług trans-
portowych jest relacją przestrzenną miedzy ośrodkiem pojawienia się potrzeby 
transportowej a rozmieszczeniem produkcji transportowej. Poprawa dostępno-
ści usług transportowych warunkowana jest zwiększeniem na sieci liczby punk-
tów transportowych.

Ogólnie można zauważyć, że zakres zagadnienia dostępności usług trans-
portowych wskazuje na rynkowy charakter w relacji podaż – popyt. W takim uję-
ciu głównymi czynnikami wpływającymi na wskaźnik dostępności usług trans-
portowych są: infrastruktura transportu, suprastruktura, ludzie i organizacja po 
stronie podażowej rynku oraz potrzeby i preferencje klientów po stronie popy-
towej.

Analiza literatury przedmiotu z zakresu dostępności usług transportowych 
pozwala także na wyróżnienie pojęcia dostępności komunikacyjnej5. Podstawą 
wyróżnienia jest oferta usługowa świadczona przez operatorów w zakresie trans-
portu pasażerskiego.

Warto zauważyć relatywnie małą liczbę badań prowadzonych z zakresu 
dostępności usług transportowych oraz dostępności komunikacyjnej w zakre-
sie regionalnym – odnoszonym do obszaru województwa. Pewnym utrudnie-
niem wydaje się być określenie zakresu badań, uwzględniającego klasyfi kację 
pionową transportu. Obsługa potrzeb transportowych w regionie leży przede 
wszystkim w gestii transportu samochodowego oraz kolejowego6, ma natomiast 
mniejsze uzasadnienie w ramach transportu lotniczego – z uwagi na specyfi kę 
tej gałęzi transportu. Jej rola rośnie przy obsłudze międzyregionalnych potrzeb 
transportowych. Można przyjąć, że regionem dla tej gałęzi transportu jest teryto-
rium państwa.

Dostępność usług transportowych związana jest z dwoma wskaźnikami: 
wielkością obszaru ciążenia oraz spójnością systemu transportowego jako stop-

5  Wartościową pracę w tym zakresie stanowi pozycja W. Sobczak, Dostępność komunikacyjna 
w układach osadniczych miast, PWN, Warszawa 1985.

6  Należy jednak zauważyć, że przyjecie sztywnych ram obszarowych jest także niewłaściwe 
z punktu widzenia organizacji procesu transportowego w zakresie transportu kolejowego, dla które-
go istotnym elementem jest punkt transportowy określany mianem stacji węzłowej. Stąd też w ko-
lejowym transporcie regionalnym istotne są pierwsze stacje węzłowe poza obszarem wojewódz-
twa. Trzeba jednak zauważyć, że w praktyce nie spotyka się wykonywania przewozów do pierw-
szej stacji węzłowej.
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niem powiązania różnych gałęzi transportu ze sobą. Jeszcze inny wskaźnik 
odzwierciedla iloraz punktów transportowych jednej gałęzi (np. transportu kole-
jowego) z inną gałęzią (np. transportu samochodowego).

Analizując potencjalną dostępność usług transportowych dwóch podstawo-
wych gałęzi transportu obsługujących potrzeby transportowe regionu (w ujęciu 
administracyjnym) należy podkreślić relatywnie niską dostępność usług trans-
portu kolejowego, a relatywnie wysoką transportu samochodowego. Zwiększa-
nie dostępności usług transportu kolejowego jest możliwe poprzez lokalizację 
w pobliżu dworca kolejowego przystanku autobusowego.

Funkcją dostępności usług transportowych jest łączenie ośrodków prze-
mysłowych, kulturalnych, a także miast powiatowych z miastem wojewódzkim. 
Stąd też linie mają bardzo często układ promienisty. W badaniach (miedzy innym 
GUS) przyjmuje się, że długość linii regionalnych waha się w przedziale 45–150 
km, a relatywnie niski udział w przewozach regionalnych odgrywają codzienne 
dojazdy do pracy oraz do szkół.

2. Uwarunkowania dostępności usług transportowych

W zakresie usług transportowych, ich dostępności ważnymi parametrami 
analizy i oceny są: odległość (liniowa, czasowa) do punktu transportowego, czę-
stotliwość, rytmiczność, poziom taryf oraz informacja. W statystyce brakuje 
miarodajnych wskaźników pozwalających na analizę i ocenę dostępności usług 
transportowych oraz komunikacyjnych.

Dostępność usług transportowych można ocenić analizując gęstość roz-
mieszczenia punktów i węzłów transportowych obsługujących przewozy ładun-
ków oraz osób. Gęstość punktów transportowych oraz częstotliwość połączeń 
pomiędzy nimi tworzy istotny warunek kształtowania właściwej dostępności 
usług transportowych danego regionu (kraju).

Określenie liczby punktów transportowych występujących w poszczegól-
nych gałęziach transportu jest procesem bardzo złożonym, a czasami wręcz nie-
możliwym. Sytuacja taka ma np. miejsce w transporcie samochodowym w prze-
wozach ładunków. Proces technologiczny pozwala bowiem na za- i wyładunek 
praktycznie w prawie dowolnym miejscu.

Ogólnodostępna statystyka krajowa oraz międzynarodowa nie dostarcza 
informacji o liczbie punktów transportowych, koncentruje się raczej na przed-
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stawionej powyżej infrastrukturze liniowej transportu w zakresie jej długości. 
Szczątkowe dane można znaleźć w pracy Rozwój systemu transportowego Pol-
ski w warunkach integracji europejskiej7. Zgodnie z dokumentem liczba punktów 
w transporcie samochodowym wynosi 48 346 (w ruchu pasażerskim). Natomiast 
w ruchu towarowym jest właściwie nieograniczona. W transporcie kolejowym 
wynosi ona odpowiednio 3905 (w transporcie pasażerskim) oraz 5469 (w trans-
porcie towarowym). Uwzględniając rok wydania publikacji (1998) oraz przed-
stawioną faktografi ę statystyczną (zapewne wcześniejszą), należy przypuszczać, 
że liczba punktów w transporcie kolejowym spadła, co negatywnie wpłynęło na 
ogólną dostępność transportową tej gałęzi transportu. Związane jest to z likwida-
cją bądź zawieszaniem połączeń na liniach kolejowych. Ogólnie można zauwa-
żyć, że stosunkowo łatwo jest określić liczbę punktów (przystanków) w trans-
porcie kolejowym, trudniej natomiast – także z uwagi na specyfi kę, jak również 
praktykę – w transporcie samochodowym.

Ważnym elementem wpływającym na dostępność usług transportowych jest 
„spójność” punktów transportowych. Oznacza możliwość przesiadek w jednym 
miejscu. Spójność może zostać odniesiona do stosowania jednej taryfy przez róż-
nych operatorów transportu.

Wyposażenie transportu (infrastruktura transportu oraz suprastruktura), 
oferta usługowa, a także jego organizacja stanowią transportowe uwarunkowanie 
rozwoju dostępności usług transportowych transportu. Należy podkreślić, że wła-
ściwa organizacja przyczynia się do wzrostu integracji miedzy gałęziami trans-
portu, sprawiając, że czas przyjazdu jednego środka transportu i odjazdu dru-
giego jest zaakceptowany przez pasażera. Znaczne zwiększanie odległości mie-
dzy punktami transportu zwiększa czas związany z przemieszczeniem, obniżając 
atrakcyjność oferty usługowej. Dla pasażera ważna jest także integracja w zakre-
sie systemu taryfowego dająca podstawę dla wdrażania wspólnego biletu.

Obok uwarunkowań „transportowych” ważne miejsce w zakresie rozwoju 
dostępności usług transportowych odgrywają czynniki pozatransportowe. Two-
rzą je miedzy innymi zagadnienia związane z fi nansowaniem transportu regio-
nalnego oraz uwarunkowania prawne.

W ujęciu regionalnym istotną rolę jako źródło fi nansowania transportu 
regionalnego odgrywają środki UE. Na przykładzie województwa zachodniopo-

7  W. Grudzewski, I. Hejduk, Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji 
europejskiej, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1998.
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morskiego można wskazać dwa istotne źródła poprawy dostępności usług trans-
portowych. Przede wszystkim jest to Program Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko oraz Regionalne Programy Operacyjne. Środki z tych programów wyko-
rzystywane są miedzy innymi na budowę, modernizację bądź rozbudowę infra-
struktury transportu, w tym punktowej, oraz zakup i modernizację pojazdów szy-
nowych.

W zakresie uwarunkowań prawnych ważna w tym zakresie wydaje się być 
ustawa o publicznym transporcie zbiorowym8. Jako istotne dla problematyki 
dostępności usług transportowych można uznać zdefi niowanie przewozu o cha-
rakterze użyteczności publicznej jako powszechnie dostępnej usługi transporto-
wej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywanej przez opera-
tora w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokojenia potrzeb transportowych.

Ważne miejsce w zakresie uwarunkowań prawnych odgrywa prawodaw-
stwo UE. Szczególna w tym zakresie wydaje się być idea obowiązku służby 
publicznej w transporcie (PSO), związana z ofertą usługową (prowadzeniem 
działalności transportowej), która z uwagi na interesy ekonomiczne przedsiębior-
stwa nie byłaby prowadzona na tych samych warunkach (w tym samym zakre-
sie). Wiąże się to z koniecznością udzielania pomocy publicznej podmiotom ofe-
rującym usługi transportowe.

Łącząca uwarunkowania prawne i fi nansowe z zakresu dostępności usług 
transportowych jest kwestia dotycząca dotacji z tytułu realizowania usług dla 
osób korzystających z ulg ustawowych. W transporcie kolejowym dotacje przed-
miotowe wynikają z przepisów art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transpor-
cie kolejowym9.

W przypadku transportu samochodowego zasady rekompensowania utra-
conych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg przejazdowych regu-
lują przepisy art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgo-
wych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego10. Należy pod-
kreślić, że koszty związane z fi nansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłat-
nych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa, a wypłacane 
przez samorządy województw.

8  Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13.
9  Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.
10  Dz.U. z 2002 r., nr 175, poz. 1440, z późn. zm.
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Samorząd województwa jest też ważnym podmiotem kreującym organiza-
cyjnie oraz fi nansowo dostępność usług transportowych w Polsce. Na przykładzie 
województwa zachodniopomorskiego można zauważyć istotny wkład w dotowa-
nie przewozów kolejowych w ramach przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne. 
Należy podkreślić, że w ostatnim okresie fi nansowanie zostało poszerzone, 
zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, na obszar transgraniczny. Ogólnie 
można zauważyć, że w zakresie kształtowania dostępności usług transportowych 
w kompetencji samorządu województwa leży miedzy innymi11:

 – prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w spra-
wach zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych prze-
wozów osób,

 – kontrolowanie spełniania warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia 
oraz kontrolowanie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepi-
sami ustawy i warunkami udzielonego zezwolenia,

 – zawieranie umów z przewoźnikami w sprawach dopłat do przewozów z zasto-
sowaniem ulg w przewozach pasażerskich,

 – koordynacja i kontrola wykonania programów w zakresie kolei regionalnych,
 – ustalenie zapotrzebowania na pasażerskie przewozy kolejowe,
 – ustalenie przebiegu linii komunikacyjnych,
 – ocena kolejowych rozkładów jazdy,
 – wybór, w drodze przetargu, przewoźnika na wykonywanie pasażerskich prze-

wozów kolejowych.
Zakres podmiotowy oddziaływania władczego odnosi się do transportu 

samochodowego oraz kolejowego. Należy zauważyć, że obie gałęzie trans-
portu dominują w zakresie przewozów regionalnych. Relatywnie niski udział 
w obsłudze pasażerów w województwie zachodniopomorskim ma żegluga 
wodna śródlądowa, w tym przede wszystkim połączenia pomiędzy Szczecinem 
a Świnoujściem. Ważne miejsce w obsłudze transportowej województwa zaj-
muje także połączenie promowe w obrębie miasta Świnoujście – promy „Bie-
lik” oraz „Karsibór”.

W województwie zachodniopomorskim można też wskazać na inne przy-
kłady wykorzystywania transportu wodnego w obsłudze potrzeb pasażerskich. 
Należą do nich statki wykorzystywane w ramach komunikacji miejskiej w Szcze-

11  Dane Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego Wydziału Transportu i Infrastruktury 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz strony internetowej www.wzp.pl.
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cinku oraz tramwaj wodny w Darłowie. Choć oba środki transportu są ujęte 
w ramach transportu regularnego, to pełnią też ważną funkcję turystyczną.

Wnioski

Wyposażenie transportu (infrastruktura transportu oraz suprastruktura), 
ofertę usługową, a także jego organizację można uznać za podstawowe uwarun-
kowanie rozwoju dostępności usług transportowych transportu. Właściwa orga-
nizacja umożliwia wzrost integracji miedzy gałęziami transportu, sprawiając, że 
czas przyjazdu jednego środka transportu i odjazdu drugiego jest akceptowalny 
dla pasażera. Dla pasażera istotne jest także integrowanie systemu taryfowego 
dające podstawę dla wdrażania wspólnego biletu.

Obok uwarunkowań transportowych ważne miejsce w zakresie rozwoju 
dostępności usług transportowych odgrywają czynniki pozatransportowe. Two-
rzą je zagadnienia związane z fi nansowaniem transportu regionalnego oraz uwa-
runkowania prawne. Ważna w tym zakresie wydaje się być ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym. Jako istotne dla problematyki dostępności usług trans-
portowych można uznać zdefi niowanie przewozu o charakterze użyteczności 
publicznej jako powszechnie dostępnej usługi transportowej w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego, wykonywanej przez operatora w celu bieżącego 
i nieprzerwanego zaspokojenia potrzeb transportowych.

Podsumowując, ważne elementy służące poprawie dostępności transpor-
towej związane są z integracją systemu transportowego w różnych wymiarach 
(czasowym, cenowym, informacyjnym itp.). Działania te powinny służyć podno-
szeniu atrakcyjności dla pasażera transportu publicznego.
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CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SERVICES 
ACCESSIBILITY IN THE REGION 

Summary

Transport equipment (transport infrastructure and suprastructure), offer service and 
its organization can be considered as basic condition of development of the transport serv-
ices accessibility in the region. Proper organization can increase the integration between 
transport modes, making the arrival time of one mode of transport and departure of the 
second is acceptable to the passenger. For the passenger it is also important to integrate 
the tariff system as a basis for the implementation of the joint ticket.

Apart from transport conditions important place in the development of transport 
services accessibility play factors beyond transport. It comprises issues relating to the 
fi nancing of regional transport and legal conditions. Important in this regard seems to 
be the Law on collective public transport. As relevant to the issue of transport services 
accessibility can be considered to defi ne the carriage of general interest as a universally 
accessible transport service for public transport, performed by the operator to meet the 
current and continuing transportation needs.

Translated by Tomasz Kwarciński
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INTELIGENTNY SAMOCHÓD PRZYSZŁOŚCI

Słowa kluczowe:  telematyka, inteligentne systemy transportowe, 
transport drogowy

Wstęp

Rozwiązania innowacyjne znajdują szerokie zastosowanie we wszystkich 
gałęziach transportu. Zmienne tablice świetlne, systemy nawigacji satelitarnej, 
internet, sieci komórkowe to tylko kilka z przykładów zastosowania telematyki 
w transporcie drogowym. Celem artykułu jest przedstawienie najnowszych roz-
wiązań w inteligentnym pojeździe przyszłości. Jednym z kluczowych rozwiązań 
telematyki w odniesieniu do transportu pasażerskiego jest pojazd inteligentny. 
W dostępnej literaturze przedmiotu nie ma jednak precyzyjnej defi nicji pojazdu 
inteligentnego. Producenci z zakładu samochodowego z Stuttgartu proponują, że: 
„pojazd inteligentny to taki, który dzięki zastosowaniu rozwiązań informatycz-
nych, telekomunikacyjnych oraz telematycznych tworzy jeden system, którego 
celem jest zwiększenie wygody i komfortu użytkowania, poprawa bezpieczeń-
stwa czynnego i biernego oraz nieograniczonego dostępu do informacji”1. 

1  www.Mercedes.de (10.10.2011).
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Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i technologii pojazdy te zyskują 
cechy inteligencji takie jak możliwość postrzegania, rozumienia oraz adaptacji 
do wybranych warunków ruchu.

Dążenia do wprowadzenia pojazdu inteligentnego w transporcie drogowym 
zmierzają w takich kierunkach jak:
 – zwiększenie bezpieczeństwa czynnego mające na celu zmniejszenie ryzyka 

powstania wypadku drogowego,
 – zwiększenie bezpieczeństwa biernego mające na celu zmniejszenie skutków 

wypadku drogowego,
 – podwyższenie sprawności pojazdu i automatycznej kontroli stanu różnych 

podzespołów,
 – zmniejszenie wysiłku kierowcy przez instalowanie układów wspomagających 

jego pracę,
 – obniżenie zużycia paliwa oraz zmniejszenie emisji spalin w miejscach 

o dużym natężeniu ruchu,
 – zwiększenie dostępu do aktualnej informacji i szybkości przekazania jej zain-

teresowanym stronom,
 – umożliwienie automatycznego wnoszenia opłat za korzystanie z infrastruk-

tury drogowej2.
W wielu przypadkach wprowadzone innowacje spełniają jednocześnie 

wymagania więcej niż jednego kierunku. Wyposażenie kierowcy w systemy 
zwalniające go z części czynności, jakie musiałby wykonywać, np. joystick, pod-
wyższają sprawność pojazdu i zmniejszają wysiłek kierowcy oraz wpływają na 
poprawę bezpieczeństwa czynnego, szczególnie przy nagłym hamowaniu. Dzięki 
zastosowaniu systemów informatycznych i joysticka czas reakcji kierującego 
ulega znacznemu zmniejszeniu. Na każdym z tych etapów ulega minimalizacji 
czas, co oznacza skrócenie drogi hamowania. Analogiczna sytuacja występuje 
przy nagłym skręcie pojazdu. Układ kierowniczy samochodów wyposażonych 
w wspomaganie, które bez problemu działa przy małych prędkościach, zwięk-
sza swój opór wraz ze wzrostem prędkości. Oznacza to, że niewielki skręt kołami 
wymaga sporego ruchu kierownicą. Inaczej być nie może, bo ki erowca nie byłby 
w stanie zapanować nad pojazdem przy dużych prędkościach. W przypadku sto-
sowania joysticka reakcja jest o wiele szybsza, bo jego maksymalne wychylenie 

2  W. Lewicki, Inteligentna droga jako kierunek rozwoju infrastruktury drogowej. Rozwój infra-
struktury transportu w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 132.
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jest niewielkie. Na dodatek komputer automatycznie zadba, by skręt był najbar-
dziej skuteczny, nie dopuszczając do utraty panowania nad pojazdem.

Systemy nawigacji oparte na GPS umożliwiają nie tylko bezpieczną podróż 
od miejsca rozpoczęcia do miejsca przeznaczenia, ale także jako zintegrowane 
układy telematyczne dostarczają informacji o zaistni ałych sytuacjach na drodze, 
takich jak kongestia, wypadki drogowe, prace remontowe. Ponadto służyć mogą 
jako narzędzie subsydialne w pobraniu opłaty za korzystanie z infrastruktury dro-
gowej.

Większość wymienionych innowacji może być dalej rozwijana w kilku kie-
runkach. Systemy te jednak nie zwalniają kierowcy od kierowania pojazdem, 
lecz wspomagają go w zakresie techniki bezpieczeństwa, sprawności i zmniej-
szenia wysiłku w czasie jazdy. Do pełnej realizacji celu potrzebna jest jeszcze 
możliwość automatycznego kierowania pojazdem. Problem ten jest szczegól-
nie trudny do rozwiązania i realizacji w ruchu miejskim, gdzie występuje duże 
zagęszczenie pojazdów oraz innych użytkowników dróg.

W powstaniu pojazdu inteligentnego przychodzą z pomocą także rozwiąza-
nia telematyczne, takie jak:
 – urządzenia do monitorowania ruchu (sensory, detektory, sterowniki, wideode-

tektory), urządzenia nadzoru telewizyjnego (kamery nadzorujące),
 – urządzenia i systemy monitorowania i pomiaru pogody (SPID),
 – zmienne tablice świetlne (VMS),
 – systemy nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, w przyszłości ENGOS 

i GALILEO),
 – systemy pochodne wykorzystywane w nawigacji (DGPS, WADGPS),
 – systemy łączności radiowej (DAB, RDS-TMC),
 – geografi czne bazy danych (GIS),
 – bazy danych drogowych,
 – karty elektroniczne3.

3  W. Lewicki, Telematyka w transporcie drogowym i jej zastosowanie, II konferencja nauko-
wo-techniczna „Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne”, WSB, Radom 
2006, s. 66.
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1. Rozwiązania techniczne

We współczesnych samochodach występuje szerokie wykorzystanie elek-
troniki informatyki zarówno przy procesie projektowania, w produkcji, jak 
i w samej budowie pojazdu. Pojazd inteligentny wymaga opracowania nowych 
rozwiązań w jego budowie, z wykorzystaniem także rozwiązań telekomunikacyj-
nych i telematycznych. Podstawowe układy elektroniczne  instalowane we współ-
czesnych pojazdach przedstawiono na rys. 1. Są to zazwyczaj układy niezależne 
o d si ebie, co przejawia się tym, że nadzorują tylko pewne elementy pojazdu lub 
jego ruchu, bez współdziałania z pozostałymi układami. Niezależność tych ukła-
dów powoduje, że każde urządzenie wymaga specjalistycznego oprzyrządo-
wania i obsługi. Aby zoptymalizować działanie  tak wielu różnorodnych ukła-
dów, wydaje się konieczne połączenie ich funkcji. Wiąże się to z wprowadze-
niem nowych spo sobów sterowania, poprawą przepływu informacji oraz zmianą 
struktury nadzoru nad poszczególnymi urządzeniami. Wykorzystuje się do tego 
magistralę CAN. Nazwa ta obejmuje zarówno magistralę, jak i protokół określa-
jący sposób przesyłania danych. CAN działa na zasadzie rozsiewczej (broadca-
sting), co oznacza, że informacje są wysyłane przez jedno urządzenie, a pozo-
stałe mogą je odbierać. Ponieważ wszystki e przesyłane pakiety danych zawie-
rają identyfi kator adresata, każdy z odbiorników „wie”, czy są one przeznaczone 
dla niego. Magistrala CAN jest tak skonstruowana, że w jednej chwili nada-
wać może tylko jedno urządzenie. Jeśli zdarzy się sytuacja, że wiele nadajni-
ków chce wysłać dane, wszystkie milkną i jako pierwsze rozpoczynają transmisję 
te urządzenia, które mają najwyższy priorytet. Zbudowanie pojazdu inteligent-
nego wymaga znalezienia takich właśnie rozwiązań (w budowie pojazdu), które 
pozwolą na wprowadzenie doskonalszych urządzeń sterujących, bez utrudniania 
kierującemu możliwości ich wykorzystania. W efekcie zmierza się do połączenia 
maksymalnie dużej liczby indywidualnych układów sterowania w jeden układ 
zbiorczy, aż do uzyskania centralnego systemu sterowania i kontroli pojazdu. 
Najprostsza możliwość integracji to łączenie ze sobą elementów w ramach jed-
nego układu (np. członów wykonawczych z zasilaniem). Następnym krokiem 
byłoby wykorzystanie elementów jednego systemu do pracy w innych układach 
(np. czujniki prędkości kół układu ABS wykorzystane do sterowania układem 
ASP). Kolejnym etapem może być zastąpienie indywidualnego oddziaływania 
systemów efektem synergii. Odbywałoby się to na zasadzie połączenia sterowa-
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nia u kładami oddziałującymi na te same elementy pojazdu (np. na koło jezdne 
przez układy ABS, ASR, 4WD, 4WS i ASC).

Rys. 1. Elektroniczne układy sterujące we współczesnym samochodzie

EAS – elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego (Electronically Assisted Steering), EFI 
– elektroniczny wtrysk paliwa (Electronic Fuel Inject ion), ASC – układ przeciwpoślizgowy (Anti 
Slip Control), EC4WS – elektroniczne sterowanie czterem a kołami (Electronically Controlled 
4WS), ABS – układ przeciwblokujący (Antiblocking B raking System), EC4WD –  elektro niczne s te-
rowa nie napędem czterech kół (Electronically Controlled 4WD), AS – zawieszenie aktywne (Active 
Suspension), ATC – automatyczna regulacja przełożenia (Automatic Transmission Control), CCS 
– układ regulacji prędkości pojazdu (Cruise Control System).

Źródło: opracowanie własne.

Pojazd inteligentny poza wyżej wymienionymi systemami musi być wypo-
sażony w czujniki, detektory, wideokamery oraz inne urządzenia, przedstawione 
na rys. 2, zapewniające spełnienie postawionych wymagań dotyczących wygody 
i komfortu użytkowania, poprawy bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz nie-
ograniczonego dostępu do informacji.
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Rys. 2. Inteligentny pojazd – rozwiązanie prototypowe
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Opis systemów bezpieczeństwa inteligentnego pojazdu przyszłości

Grupa systemów System
Czujniki 
zgodnie 

z rysunkiem
Nr

Zapewniających bez-
pieczną jazdę – śledzą 
warunki jazdy i ostrze-
gają przed możliwo-
ścią wystąpienia nie-
bezpieczeństw

Wykrywania i ostrzegania przed utratą koncen-
tracji kierowcy
Ostrzegania przed spadkiem ciśnienia w ogu-
mieniu, wykrywania ognia
Tworzenia dobrej widoczności (inteligentne 
refl ektory, system wycieraczek i szyb reagują-
cych na zmiany pogodowe
Ostrzegania przed przeszkodą podczas jazdy 
nocnej, system HUD
Ostrzegania przed najazdem z tyłu innego 
pojazdu, wideokamery i czujniki
Aktywny system nawigacyjny

A1

A2

A3

A4

A5

A6

1

2

3

4

5

6
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Grupa systemów System
Czujniki 
zgodnie 

z rysunkiem
Nr

Pozwalających na 
uniknięcie wypadku – 
śledzą istnienie prze-
szkód i ostrzegają 
przed ich istnieniem; 
w razie konieczności 
samoczynnie urucha-
miają hamulce i układ 
kierowniczy

Utrzymywania odległości od poprzedzającego 
pojazdu, systemy radarowe
Jazdy w pasie ruchu, zabezpieczający przed 
nagłą zmianą pasa ruchu
Ostrzegania przed zboczeniem z pasa ruchu
Regulowania prędkości stosownie do zacho-
wania odległości od pojazdu poprzedzającego 
ICC
Unikania kolizji i zderzeń, automatycznego 
hamowania połączonego z kierowaniem
Regulacji prędkości przy jeździe po torze krzy-
woliniowym i przy wjeździe na inteligentne 
sygnalizacje
Ostrzegania przed pojawieniem się znaków 
o zmiennej treści 

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

7

8

9

10

11

12

13

Ograniczających skutki 
wypadków – mini-
malizacja uszkodzeń 
ciała ludzi w pojeździe 
i przechodniów

Pochłaniania energii w przypadku bocznych, 
tylnych i przednich uderzeń
Zabezpieczenia pasażerów przed uderzeniem 
z przodu, z boku i z tyłu (inteligentne poduszki 
powietrzne)
Minimalizowania skutków uderzeń w pie-
szego, zewnętrza poduszka powietrzna 

C1

C2

C3

14

15

16

Ułatwiających dzia-
łania powypadkowe 
– ułatwiają ewakuację 
ludzi z pojazdu, wzy-
wają pomocy

Wykrywania i gaszenia ognia pod maską sil-
nika i w pojeździe
Zwalniania blokady drzwi po wypadku
Powiadamiania o konieczności pomocy po 
wystąpieniu kolizji dzięki GPS
Czarnej skrzynki rejestrującej parametry ruchu 
pojazdu

D1

D2
D3

D4

17

18
19

20

Źródło: opracowanie własne.

Przyszłe systemy bezpieczeństwa będą rozpoznawać sytuację jeszcze przed 
zderzeniem i przez ingerencję w układy regulacji dynamiki jazdy będą podej-
mować próbę całkowitego uniknięcia wypadku. Jeżeli nie będzie to możliwe, 
w celu zminimalizowania skutków system określi kąt uderzenia oraz jego przy-
bliżoną siłę i dostosuje adaptacyjne elementy układów bezpieczeństwa do obli-
czonych parametrów zderzenia. W tym celu będzie niezbędna komunikacja wza-
jemna i wymiana danych pomiędzy wszystkimi elektronicznymi układami samo-
chodu, jak ABS, ESP, BAS (układ wspomagania nagłego hamowania), radar do 
pomiaru odległości od przeszkody, GPS (układ nawigacji satelitarnej) i inne.
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2. Rozpoznawanie innych obiektów na drodze

Tworzenie takiego systemu ma na celu przekazanie dodatkowej informacji 
podczas poruszania się pojazdu w ruchu miejskim. Informacje dotyczyć mogą 
obiektów na drodze, ich położenia w stosunku do pojazdu oraz ostrzeżeń o zaist-
nieniu sytuacji nietypowej. Oprócz tego użytkownikowi systemu może być poda-
wana odległość, prędkość względna pojazdu i obserwowanych uczestników 
ruchu drogowego.

W ramach tej aplikacji wyróżnia się układy bierne – wyświetlające tylko 
informacje – oraz czynne – ingerujące w układy samochodu tzn. zmiana prędko-
ści, zmiana położenia koła kierownicy itd. Stosowanymi środkami technicznymi 
w tej aplikacji są: urządzenia radarowe, urządzenia laserowe, kamery przekazu-
jące obraz, detektory podczerwieni. Sygnały i informacje zebrane przez te urzą-
dzenia przekazywane są do komputera i tam przetwarzane w cyklu ciągłym.

3. Sterowanie jazdą w kolumnie

Systemy zajmujące się tym zagadnieniem znane są pod nazwa Intelligent 
Cruise Control – ICC. Ogólnie działanie takich systemów polega na:
 – rozpoznawaniu obiektu,
 – zidentyfi kowaniu jego odległości i prędkości,
 – uruchomieniu (w razie potrzeby) układu automatycznej regulacji dostosowa-

nia odległości oraz prędkości samochodu do parametrów ruchu samochodu 
poprzedzającego.

Wymieniony zakres działania w praktyce uzupełniany jest o pewne funkcje 
dodatkowe, takie jak możliwość sterowania pedałem przyspieszenia lub automa-
tyczną skrzynią biegów.

Systemy typu ICC należą do najczęściej tworzonych w ramach systemów 
wspomagania pracy kierowcy w ruchu miejskim. Najbardziej użytecznym urzą-
dzeniem do rozpoznawania obiektów w tego typu systemach są radary laserowe.

4. Pilot automatyczny

Zastosowanie tego systemu oznacza całkowite lub częściowe przejęcie 
funkcji sterowania przez samochód. Wymaga to wyposażenia pojazdu w system 
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rejestrowania i rozpoznawania obrazu oraz przetwarzania go na informację uży-
teczną dla układów sterowania pojazdem. Jest to newralgiczny element systemu 
i musi on sprostać następującym wymaganiom:
 – drgania pojazdu i urządzenia rejestrującego obraz nie mogą wpływać na sta-

bilność obrazu i możliwość rozpoznawania otoczenia;
 – rejestrator obrazu musi bardzo szybko dostosowywać się do nagłych zmian 

natężenia światła (np. wjazd i wyjazd z tunelu);
 – układ musi rozpoznawać otoczenie na odległość ok. 150 m;
 – czas przetworzenia obrazu musi być bardzo krótki, rzędu 120 ms;
 – układ musi dobrze rozpoznawać otoczenie, a zwłaszcza niezawodnie identy-
fi kować tor ruchu.

Niezmiernie trudnym problemem jest rozpoznawanie toru ruchu pieszych 
przy dużych prędkościach jazdy pojazdu. Trudności te spowodowały powstanie 
propozycji stworzenia systemu, w którym to „droga sama poinformuje pojazd” 
o swoim przebiegu. Aby to zrealizować, wzdłuż drogi należy rozmieścić nadaj-
niki. Sygnał z tych nadajników będzie odbierany przez odpowiedni układ zain-
stalowany w pojeździe. Wówczas samochód nie wymaga ingerencji kierowcy. 
Przebieg toru jazdy będzie można określić poprzez analizę sygnału lub rozpo-
znanie położenia nadajnika (odległość i kąt). W systemie tym można rozszerzyć 
zakres informacji „przekazywanych przez drogę”, które mogą być przydatne dla 
kierowcy, np. natężenie ruchu, kongestia, objazdy, warunki pogodowe itp. – spro-
wadza się to do stworzenia inteligentnej drogi4.

5. Współdziałanie człowieka z pojazdem

Zagadnieniem najważniejszym jest ilość informacji przekazywanych kie-
rowcy. Ich brak jak i nadmiar może powodować zagrożenie. Zwiększanie ilości 
informacji przekazywanych kierowcy nie może odbywać się bez dopasowania 
sposobu ich prezentacji do zdolności przyjmowania ich przez człowieka. Prze-
kroczenie liczby informacji ponad możliwości percepcji człowieka spowoduje 
brak właściwych zachowań.

4  W. Lewicki, Systemy monitoringu i ich zastosowanie w monitoringu oraz w zarządzaniu fl o-
tą pojazdów, I konferencja naukowo-techniczna „Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia 
komunikacyjne”, WSB, Radom 2003, s. 36.
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Drugim ważnym determinantem jest ergonomia. Ma ona zapewnić elimina-
cję nadmiernego zmęczenia kierowcy oraz umożliwić dogodne korzystanie z róż-
nych urządzeń. Z kolei sam sposób przekazywania informacji powinien angażo-
wać, oprócz wzroku i dotyku, także inne zmysły, jak np. słuch. Przyjęcie infor-
macji podanej głosem np. z radia, telefonu, komputera pokładowego lub wyda-
nie polecenia głosem otwarcie lub zamknięcie okien, dachu, włączenie lub wyłą-
czenie radia, telefonu może zwolnić z części funkcji wykonywanych manualnie. 
Kolejne zagadnienie to czujność kierowcy i jej monitoring. Przy pewnym stanie 
znużenia, senności informacja przestaje docierać do kierowcy. Aby zareagować 
na taki stan, należy ten stan najpierw zdiagnozować. Można to zrealizować nastę-
pującymi sposobami:
 – wnioskowanie pośrednie: na podstawie długiego czasu jazdy bez przerwy,
 – żądanie okresowego potwierdzania przez kierowcę stanu czujności, np. przez 

naciśnięcie odpowiedniego przycisku,
 – ocena na podstawie wartości parametrów charakteryzujących ruch pojazdu: 

nagłe zmiany prędkości, gwałtowne przyspieszenia poprzeczne, obrót samo-
chodu względem osi pionowej,

 – ocena na podstawie sposobu kierowania, zmiana kąta obrotu kierownicy, 
gwałtowne naciskanie na pedał przyspieszania lub hamulca,

 – ocena na podstawie zjawisk fi zjologicznych: badanie pulsu, siła uchwytu kie-
rownicy, pochylenie głowy i obniżenie sylwetki, opuszczenie powiek, czę-
stość mrugania powiek.

Wnioski 

Dzięki zastosowaniu inowacyjnnych rozwiązań telematycznych stworzenie 
pojazdu inteligentnego nie jest celem odległym. Rozwiązano już wiele zagad-
nień dotyczących systemów: nawigacyjnych, podwyższających sprawność ruchu 
pojazdu oraz zwiększających dostęp do informacji.

W najbliższych latach elementy składowe przyszłościowego, komplekso-
wego systemu bezpieczeństwa samochodu osiągną efekt synergii we wszyst-
kich trzech fazach wypadku drogowego: pre-crash (przed zderzeniem), in-crash 
(w chwili zderzenia) i post-crash (po zderzeniu) w celu zapewnienia jak naj-
większej ochrony pasażerów. Rozwiązania telematyczne będą w coraz więk-
szym stopniu wspomagać projekt powstania inteligentnych systemów transportu. 



123Inteligentny samochód przyszłości

Należy się także spodziewać dalszego rozwoju systemów asystujących, gdzie 
wykonanie manewru będzie inicjował kierowca, natomiast układ wspomagający 
będzie dopuszczał do jego realizacji lub korygował jego wykonanie.

Jednocześnie nasuwają się inne aspekty związane z użytkowaniem „pojaz-
dów inteligentnych”. Chodzi o bariery natury psychologicznej wynikające z ogra-
niczenia woli kierowcy, gdy jego plany nie będą pokrywały się z procedurą sys-
temu sterującego. Może to odebrać przyjemność prowadzenia pojazdu i sprowa-
dzić kierującego do roli wykonawcy poleceń systemu. Zastosowanie pełnej auto-
matyzacji może odebrać kierowcy poczucie obowiązku aktywnego uczestnictwa 
w ruchu drogowym, osłabić naturalne odruchy i uzależnić go od działania nieza-
leżnych od niego układów. Wprowadzenie do użytkowania „pojazdów inteligent-
nych” wymaga nie tylko rozwiązań technicznych, ale i zmian w psychice kierow-
ców. Jednak należy pamiętać, że wszystkie systemy inteligentne nie są w stanie 
przezwyciężyć praw fi zyki i przewidzieć nieodpowiedzialnych zachowań kie-
rowcy i innych użytkowników dróg.
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AN INTELLIGENT VEHICLE OF FUTURE

Summary

An intelligent vehicle, co-operating with a human being, should have such a safety 
mechanism in the „human-machine” system, which allows for human mistakes and pro-
tects against them. Production of an intelligent vehicle requires introduction of new tech-
nics and technologies. Basic functions and competencies will not depend on equipment 
in the future but on practicality and intelligent systems connection.

The author has described fundamental solutions, which are currently used in cars 
and are also in the phase of advanced research.

The paper has presented:
– technological solutions in an intelligent car,
– navigation and vehicle positioning systems,
– systems for identifi cation objects on the road,
– control of group driving in a  line,
– control of driving dynamics,
– automatic pilot,
– co-operation between a human being and a vehicle.

Translated by Wojciech Lewicki
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Wstęp

Rozwój współczesnego świata koncentruje się na największych skupiskach 
ludzi, kapitału, wiedzy i możliwości, które określane są mianem metropolii i sta-
nowią naturalne bieguny wzrostu dla całych regionów, a nawet szerszych jed-
nostek terytorialnych. Proces ten, nakładając się na postępującą integrację poli-
tyczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej, doprowadził do powstania miejsc 
szczególnie wyróżniających się na mapie Europy, zwanych obszarami metropo-
litalnymi (OM). Zjawisko to ma miejsce także w Polsce, gdzie podobnie jak na 
całym świecie istotną rolę w kształtowaniu się tych obszarów odgrywa transport.

Celem artykułu jest określenie strategicznych kierunków rozwoju trans-
portu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.



126 Krzysztof Małachowski

1. Szczeciński Obszar Metropolitalny

Zarówno obowiązujący krajowy dokument planistyczny z 2001 r., jakim jest 
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (KPPZK), zawiera-
jąca teoretyczny horyzont czasowy 25 lat, opracowana przez nieistniejące już 
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, jak i Unia Metropolii Polskich1 deli-
mitują w Polsce 12 obszarów metropolitalnych skupionych wokół następujących 
miast:
 – Białystok,
 – Bydgoszcz,
 – Gdańsk,
 – Katowice,
 – Kraków,
 – Lublin,
 – Łódź,
 – Poznań,
 – Rzeszów,
 – Szczecin,
 – Warszawa,
 – Wrocław.

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodnio-
pomorskiego, w nawiązaniu do zapisów Koncepcji polityki... (KPPZK) została 
przyjęta między innymi struktura funkcjonalno-przestrzenna województwa. Jed-
nym z jej sześciu obszarów jest szczeciński obszar metropolitalny wielofunk-
cyjnego rozwoju. W jego granicach znalazły się gminy: Szczecin (miasto rdze-
niowe), Goleniów, Stargard Szczeciński, Stare Czarnowo, Kobylanka, Gryfi no, 
Kołbaskowo, Dobra i Police.

Unia Metropolii Polskich przyjęła w 2003 r. defi nicję obszaru metropoli-
talnego, która zakłada wielkość 500 tys. mieszkańców. Oprócz kryterium ludno-

1  Unia Metropolii Polskich (UMP) powstała w Krakowie 11 października 1990 r. z woli pre-
zydentów miast: Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia, jako forum solidarności 
władz metropolitalnych w działaniach zmierzających do sieciowego powiązania miast postkomuni-
stycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata. Początkowo UMP działała w formie kon-
wentu prezydentów miast. W 1993 r. UMP zarejestrowała się jako fundacja miast i została jednym 
z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wszystkie miasta 
UMP są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Eurocities zrzeszającego wielkie miasta europej-
skie. Przedstawiciele UMP zasiadają w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.
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ściowego wymienia także kryterium węzłowego położenia w systemie komuni-
kacji europejskiej.

Aktualnie nadal brak jest ustawy o metropoliach, na którą obszary metropo-
litalne od lat czekają. Pomimo tego w dniu 15 kwietnia 2005 r. powołano Samo-
rządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, które od dnia 5 września 
2009 r. przyjęło nazwę Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolital-
nego (SSOM). Stowarzyszenie to działa w oparciu o ustawy o samorządzie gmin-
nym2, o samorządzie powiatowym3, o samorządzie województwa4 oraz o ustawę 
Prawo o stowarzyszeniach5. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenie realizuje zadania związane z inicjowa-
niem na terenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) członków stowarzy-
szenia wspólnych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie6:

 – planowania przestrzennego,
 – rozwoju wspólnej przestrzeni, zwłaszcza infrastruktury gazowej, energetycz-

nej, wodnej, kanalizacyjnej i drogowej,
 – ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym ochrony wód, ziemi 

i powietrza oraz krajobrazu,
 – rozwoju gospodarczego i turystycznego gmin w oparciu o ich naturalne 

walory przyrodnicze przez wskazanie terenów inwestycyjnych,
 – komunikacji i transportu,
 – kultury, sportu i rekreacji,
 – promocji gospodarczej i turystycznej,
 – polityki edukacyjnej,
 – tworzenia sieci teleinformatycznych,
 – uzgadniania systemu zabezpieczenia medycznego.

Do SSOM należą jednostki samorządu terytorialnego, które wyraziły wolę 
przystąpienia. Członkami założycielami stowarzyszenia byli: Województwo 

2  Art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 
1591, ze zm.).

3  Art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, 
poz. 1592, ze zm.).

4  Art. 8b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r., nr 91, 
poz. 576, ze zm.).

5  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, 
ze zm.).

6  Koncepcja rozwoju transportu w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, SSOM, Szczecin 
2011, s. 5.
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Zachodniopomorskie, Gmina Miasto Szczecin (miasto na prawach powiatu) oraz 
gminy Dobra, Goleniów, Gryfi no, Kobylanka, Kołbaskowo, Police i Stare Czar-
nowo. W 2008 r. przystąpiły kolejne jednostki: Miasto Stargard Szczeciński, 
Gmina Stargard Szczeciński, Miasto Świnoujście (wystąpiło ze stowarzyszenia 
w 2009 r.), Gmina Nowe Warpno, a w 2009 r. Powiat Policki (rys. 1).

            

Rys. 1. Położenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Źródło: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania województwa zachodniopomor-
skiego, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Szczecin 2010, s. 139.

W 2011 r. powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) 
wynosiła 2300 km2, a zamieszkiwało go około 640 tys. osób. Największym mia-
stem SOM jest Szczecin z 405,9 tys. mieszkańców.

Warunkiem wstępnym przy określaniu każdego obszaru metropolitalnego 
i niezbędnym dla jego przestrzennego rozwoju jest infrastruktura transportowa, 
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na którą składa się przede wszystkim sieć komunikacyjna zintegrowana z euro-
pejską siecią transportową. Dla SOM najważniejsze są połączenia północ – połu-
dnie (Skandynawia – Morze Adriatyckie) oraz wschód – zachód (Kaliningrad 
– Lubeka), a strategiczne znaczenie mają:
 – droga krajowa nr 3 (S3) Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wlkp. i dalej do 

granicy państwa, będąca jednocześnie częścią korytarza CETC (Środkowo-
europejski Korytarz Transportowy), stanowi najkrótsze połączenie regionów 
Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego dla transportu towarów i pasaże-
rów (na odcinku Szczecin – Gorzów droga ekspresowa, dwujezdniowa od 
2010 r.);

 – droga krajowa nr 6 Gdańsk – Goleniów – Szczecin, będąca częścią międzyna-
rodowej drogi E28 (jednak technicznymi parametrami nie spełnia zaplanowa-
nej funkcji łącznika pomiędzy transportem śródlądowym i drogowym);

 – droga krajowa nr 10 Szczecin – Warszawa, której przeznaczeniem jest połą-
czenie SOM ze stolicą kraju (na odcinku Szczecin – Stargard Szczeciński 
droga dwujezdniowa o parametrach drogi ekspresowej od 2009 r.);

 – autostrada A6 Szczecin – Kołbaskowo, będąca kontynuacją niemieckiej auto-
strady A11 i tworząca z nią połączenie Szczecin – Berlin w ciągu międzyna-
rodowego szlaku drogowego E28.

Transport samochodowy i jego infrastruktura są elementami wtórnymi 
dla pozostałych form transportu zbiorowego ludzi i cargo zlokalizowanych 
w SOM. Szczecin, będący centrum transportowym, pełni również istotną rolę 
w ruchu kolejowym, oferując połączenia ze wszystkimi większymi miastami 
w Polsce oraz Pragą, Berlinem i Brukselą. Pokrycie siecią kolejową SOM jest 
zadowalające, natomiast jej zły stan nie pozwala na szybkie przemieszczanie się 
pomiędzy niektórymi ośrodkami SOM, jak np. Trzebież – Szczecin oraz Świno-
ujście – Szczecin – Wrocław.

Dodatkowo Szczecin wraz ze Świnoujściem i mniejszym portem w Poli-
cach zaspokajają potrzeby chcących korzystać z wymiany międzynarodowej 
towarów drogą morską oraz w wymianie promowej ludzi. Ta brama do regionu 
bałtyckiego od południowej strony stanowi potencjalną szansę rozwoju wodnego 
transportu śródlądowego w obszarze metropolitalnym, ale z uwagi na zaniedba-
nia infrastrukturalne konieczne są znaczące nakłady środków fi nansowych.

Istotną funkcję w transporcie SOM z innymi miastami Polski i Europy pełni 
Goleniów i zlokalizowany tam Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, który jest 
w fazie rozwoju.
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Pod względem zasięgu usług jednostki osadnicze SOM można podzielić na:
 – ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym, potencjalnym metropolitalnym – 

Szczecin,
 – ośrodek o znaczeniu subregionalnym, ponadpowiatowym – Stargard Szcze-

ciński,
 – ośrodki o znaczeniu powiatowym, ponadgminnym – Goleniów, Gryfi no, 

Police,
 – ośrodki o znaczeniu lokalnym, gminnym – Nowe Warpno, Dobra Szczeciń-

ska, Kołbaskowo, Kobylanka, Stare Czarnowo,
 – ośrodki wspomagające ośrodki gminne w zakresie usług podstawowych, kry-

stalizujące sieć osadniczą – Przecław, Mierzyn, Dołuje, Bezrzecze, Tanowo, 
Kliniska, Mosty, Gardno.

Należy brać pod uwagę również możliwość współpracy z ośrodkami nie-
mieckimi (m.in. Ueckermüde, Eggesin, Torgelow, Pasewalk), które ze względu 
na swoje położenie wchodzą w obszar oddziaływania Szczecina.

2.  Przesłanki rozwoju transportu publicznego 
w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

W listopadzie 2011 r. w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropo-
litalnego przyjęto opracowanie pt. Koncepcja rozwoju transportu publicznego 
w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym7. Metodologia dokumentu oparta była 
na następujących działaniach:
 – analiza uwarunkowań prawnych krajowych i obowiązujących w Unii Euro-

pejskiej dla transportu publicznego,
 – analiza dokumentów strategicznych i planistycznych obowiązujących we 

wszystkich gminach i powiatach tworzących Szczeciński Obszar Metropoli-
talny, a także krajowych i wojewódzkich dokumentów strategicznych,

 – merytoryczne konsultacje na szczeblu wszystkich urzędów gminnych i Urzędu 
Marszałkowskiego,

 – analiza rozwiązań dotyczących transportu publicznego w innych obszarach 
metropolitalnych w Polsce, a także w państwach Unii Europejskiej.

7 Punkt 2 przygotowano na podstawie dokumentu pt. Koncepcja rozwoju transportu publiczne-
go w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym opracowanym przez Stowarzyszenie Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego, Szczecin 2011.



131Założenia rozwoju transportu publicznego...

Koncepcja jest podzielona na dwie części:
 – część pierwsza zawiera opis stanu obecnego transportu publicznego w Szcze-

cińskim Obszarze Metropolitalnym;
 – część druga zawiera koncepcję rozwoju transportu publicznego do 2030 r. 

w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.
Zespół autorski przeprowadził dwie tury konsultacji w poszczególnych gmi-

nach SOM. Pierwsza tura dotyczyła przeglądu dokumentów strategicznych gmin 
oraz oceny przez gminy stanu transportu publicznego. Konsultacje te pozwoliły 
na opracowanie opisu stanu obecnego transportu publicznego w tym obszarze. 
Informacje uzyskane w gminach uzupełnione zostały o własną analizę zespołu 
autorskiego. W czasie drugiej tury konsultacji gminy oceniły przedstawione 
przez zespół wykonawców propozycje dotyczące koncepcji rozwoju transportu 
publicznego. Konsultacje w gminach pozwoliły także na przedstawienie oczeki-
wań gmin w zakresie niezbędnych zmian w transporcie publicznym w ramach 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Uzyskane informacje z gmin uzu-
pełnione o analizy własne zespołu wykonawczego w zakresie kształtowania się 
sytuacji demografi cznej, rozwoju oświaty, rozwoju gospodarczego, a także tury-
styki dały podstawy do opracowania koncepcji rozwoju transportu publicznego 
w SOM, która stanowi drugą część dokumentu.

Dokument zawiera opis stanu obecnego i koncepcję rozwoju wszystkich 
rodzajów transportu publicznego, a mianowicie transportu drogowego, kolejo-
wego, wodnego oraz lotniczego.

Koncepcja rozwoju transportu publicznego w SOM obejmuje trzy etapy 
działań:

 – etap pierwszy – koncepcja krótkoterminowa w latach 2011-2013 dotyczyć 
będzie działań doraźnych i uzupełniających niezbędnych do polepszenia 
dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców obszaru;

 – etap drugi – koncepcja średnioterminowa na lata 2014-2020 dotyczyć będzie 
działań inwestycyjnych i organizacyjnych mających na celu optymalizację 
i integrację transportu publicznego w obszarze;

 – etap trzeci – koncepcja długoterminowa na lata 2020-2030 dotyczyć będzie 
nowych rozwiązań w zakresie rozbudowy sieci połączeń komunikacyjnych 
polepszających dostępność do transportu publicznego dla mieszkańców 
obszaru.

Opracowując założenia koncepcji rozwoju transportu publicznego w Szcze-
cińskim Obszarze Metropolitalnym odniesiono się do celów tworzenia zintegro-
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wanego systemu transportu publicznego zawartych w dokumencie pt. Strategia 
rozwoju sektora transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, 
która została przyjęta przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 
w 2010 r.

Celem generalnym wskazanej strategii jest „kształtowanie w województwie 
zachodniopomorskim efektywnego, dostępnego i zintegrowanego systemu trans-
portu publicznego”. Cel ten jest zgodny z zapisami dokumentu Strategia rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020.

Celem strategicznym działań przedstawionych w tym dokumencie jest 
stworzenie zrównoważonego, dostępnego i przyjaznego oraz zintegrowanego 
systemu transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym:

 – zrównoważonego, a więc spełniającego wymogi ochrony środowiska natural-
nego i bezpieczeństwa przewozów;

 – dostępnego i przyjaznego dla wszystkich mieszkańców SOM, w tym dla osób 
niepełnosprawnych;

 – zintegrowanego w centrach i węzłach komunikacyjnych oraz przystankach 
przesiadkowych, ze wspólną polityką taryfową i biletem metropolitalnym.

Zintegrowany system transportu publicznego oznacza połączenie usług 
wszystkich rodzajów transportu na terenie gmin wchodzących w skład Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego. Umożliwia także tworzenie wspólnego roz-
kładu jazdy, informacji dla podróżnych oraz jednego biletu umożliwiającego 
przejazd w obszarze metropolitalnym wszystkimi środkami transportu. Nowo-
czesny transport publiczny powinien być powszechnie dostępny także dla osób 
niepełnosprawnych, a także spełniać wymogi ochrony naturalnego środowiska 
i zapewniać bezpieczeństwo.

Zintegrowany transport publiczny w Szczecińskim Obszarze Metropolital-
nym realizowany będzie w oparciu o następujące zasady:
 – integracja wszystkich rodzajów transportu (autobusy miejskie, tramwaje, 

autobusy dalekobieżne, kolej) w centrach komunikacyjnych, węzłach komu-
nikacyjnych i przystankach przesiadkowych, która umożliwi szybką obsługę 
podróżnych korzystających z tych środków transportowych;

 – zachęcenie do ograniczenia wjazdu do centrum Szczecina autobusów, mikro-
busów i samochodów osobowych poprzez budowę węzłów komunikacyjnych 
na obrzeżach miasta z parkingami „Parkuj i Jedź” (P&R);

 – wdrożenie wspólnego skoordynowanego rozkładu jazdy dla wszystkich 
rodzajów transportu;
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 – wprowadzenie spójnego systemu zarządzania transportem publicznym i infor-
macji dla podróżnych;

 – stosowanie wspólnego systemu taryfowego umożliwiającego zastosowanie 
jednego biletu także w wersji elektronicznej na całym obszarze metropoli-
talnym;

 – integracja transportu indywidualnego z transportem publicznym poprzez two-
rzenie systemu parkingów P&R;

 – mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez promowanie trans-
portu szynowego stosującego napęd elektryczny;

 – organizacja przewozów przez jednego organizatora dla całego obszaru.
Osiągnięcie celu strategicznego nastąpi poprzez realizację niezbędnych 

i najważniejszych działań (celów operacyjnych), do których zaliczono:
 – dla zintegrowania wszystkich rodzajów transportu należy budować centra 

komunikacyjne, węzły komunikacyjne i przystanki przesiadkowe, zwłasz-
cza przy liniach kolejowych, pętlach tramwajowych i autobusowych (a także 
w celu ograniczenia wjazdu znacznej liczby autobusów i samochodów do 
centrum Szczecina), przy których powinny być tworzone parkingi typu P&R;

 – transport publiczny w obszarze metropolitalnym należy rozwijać w ukła-
dzie gniazdowym w oparciu o centra komunikacyjne, węzły komunikacyjne 
i przystanki przesiadkowe, które umożliwią:
• dojazd z każdej miejscowości do siedziby gminy,
• dojazd z siedziby każdej gminy do siedziby powiatu,
• dojazd z każdego powiatu do węzłów przesiadkowych położonych na tere-

nie stolicy aglomeracji,
• dojazd (w przypadkach uzasadnionych odległością i natężeniem ruchu) 

z miejscowości do powiatu lub stolicy aglomeracji;
 – należy rozwijać przede wszystkim ekologiczny transport szynowy;
 – w Szczecinie podstawowym środkiem transportu publicznego powinien być 

tramwaj;
 – transport publiczny w Szczecinie należy oprzeć w znacznym stopniu na rozbu-

dowanej sieci tramwajowej (w tym linii szybkiego tramwaju w relacji Osiedle 
Słoneczne – centrum miasta) oraz na uzupełniającej sieci autobusów wyjeż-
dżających w większym stopniu niż obecnie również poza teren miasta i obsłu-
gujących duże skupiska mieszkaniowe położone wokół miasta;

 – na głównych liniach komunikacyjnych takich jak Szczecin – Stargard Szcze-
ciński, Szczecin – Goleniów, Szczecin – Gryfi no główną osią przewozów 
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pasażerskich powinien być transport kolejowy korzystający z nowoczesnego 
taboru kolejowego, a przy wybranych dworcach i przystankach należy two-
rzyć parkingi realizujące zasadę P&R;

 – na linii komunikacyjnej Szczecin – Police (Trzebież) należy stworzyć szybką 
kolej miejską (w przyszłości zintegrowaną z siecią kolei metropolitalnej) 
łączącą centrum Szczecina z Policami i Trzebieżą, z możliwością wprowa-
dzenia tramwaju dwusystemowego, tzn. poruszającego się po torach kolejo-
wych i tramwajowych;

 – główną osią transportu publicznego na kierunkach stolica metropolii – mia-
sto z siedzibą powiatu takie jak Stargard Szczeciński – Szczecin, Goleniów 
– Szczecin, Gryfi no – Szczecin powinna być kolej regionalna, w przyszłości 
powiązana w sieć kolei metropolitalnej;

 – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów należy rozbudować, a zmodernizowane lot-
nisko Szczecin-Dąbie powinno pełnić rolę uzupełniającą dla obsługi małych 
statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) dla potrzeb przewozów 
turystycznych i biznesowych;

 – głównym środkiem transportu pasażerów na lotnisko w Goleniowie powinny 
być pociągi kursujące na to lotnisko ze Szczecina i Stargardu;

 – należy rozwijać przewozy pasażerskie drogą wodną, w szczególności prze-
wozy turystyczne wzdłuż Odry oraz na Jeziorze Dąbskim i Zalewie Szczeciń-
skim, także do portów niemieckich;

 – w największych miastach SOM, tj. w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim, 
powinny zostać zbudowane centra komunikacyjne na terenie obecnych dwor-
ców kolejowych;

 – na terenie całego obszaru metropolitalnego powinien obowiązywać jeden 
rodzaj biletu metropolitalnego (zarówno w formie papierowej, jak i elektro-
nicznej z zastosowaniem różnorodnych taryf) umożliwiający przejazdy pojaz-
dami dowolnego przewoźnika;

 – należy systematycznie wprowadzać na cały obszar metropolitalny elektro-
niczny system zarządzania fl otą pojazdów, umożliwiający także prowadze-
nie bieżącej informacji dla podróżnych oraz pozwalający na elastyczne formy 
dowozu pasażera do celu podróży (w tym skierowanie pojazdu na wybrany 
przez pasażera przystanek);

 – zintegrowanym transportem publicznym w Szczecińskim Obszarze Metropo-
litalnym powinien zarządzać jeden organizator przewozów;
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 – przygraniczne położenie gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
wymagać będzie dalszej rozbudowy połączeń transgranicznych z Niemcami;

 – polityka transportowa samorządów zlokalizowanych na terenie SOM powinna 
zmierzać w kierunku stworzenia systemu zachęt do korzystania z publicznych 
środków transportu.

Wnioski

Konkluzje przedstawione w opracowaniu wskazują, iż powyższe cele 
powinny być zrealizowane w latach 2012–2030, zaś analizowany dokument 
winien stać się podstawą do opracowania szczegółowych rozwiązań dotyczących 
przyjętych założeń.

Zdaniem autora artykułu szczególnie istotne wydaje się, iż dalsze prace 
nad standaryzacją i spójnością systemu transportowego w Szczecińskim Obsza-
rze Metropolitalnym powinny koncentrować się na zagadnieniach prawno-fi nan-
sowych. W ostateczności wypracowanie konsensusu pomiędzy członkami Sto-
warzyszenia SOM doprowadzi do wyboru najważniejszych działań, które wła-
dze samorządowe są w stanie zrealizować korzystając ze środków własnych 
oraz przy wsparciu fi nansowania zewnętrznego. Prezentowana Koncepcja roz-
woju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym jest cie-
kawa i innowacyjna, jednak obejmuje na tyle szeroki zakres rozwiązań, że budzi 
obawy, czy znajdą się środki fi nansowe na jej realizację.
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CONCEPT OF THE PUBLIC TRANSPORT DEVELOPMENT 
IN THE SZCZECIN METROPOLITAN AREA

Summary

The study presents the ideas of the public transport development in Szczecin Metro-
politan Area (SMA), which is one of twelve such areas separated in Poland. The Concept 
of Public Transport Development in SMA presupposes the development of sustainable 
transport, accessible and friendly inhabitants and integrated for all local governments 
units. Presented ideas are interesting and innovative, but enough to cover a wide range of 
solutions that is of concern whether there will be funds for theirs implementations.

Translated by Krzysztof Małachowski
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Wstęp 

Funkcjonowanie pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce jest zde-
terminowane obsługą obligatoryjnych potrzeb przewozowych, związanych 
z koniecznością dojazdu do miejsc realizacji ważnych aktywności życiowych, 
np. pracy czy edukacji, mieszczących się zazwyczaj w centralnych ośrodkach 
regionalnych, tj. miastach wojewódzkich. Cechy obsługiwanych potrzeb przewo-
zowych określają społeczną wagę właściwej oferty przewozowej, która powinna 
zapewniać ciągłą dostępność do usług, na równych prawach dla wszystkich zain-
teresowanych odbiorców i przy wysokości opłat dostosowanej do ich możliwości 
płatniczych. Oferowane usługi powszechne powinny charakteryzować się także 
właściwym poziomem jakościowym. Zapewnienie świadczenia takich usług 
poprzez stosowne rozwiązania prawne, organizacyjne i fi nansowe uważane jest 
za ważne zadanie władz publicznych.
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W grudniu 2010 r. w Polsce została uchwalona pierwsza ustawa wprowadza-
jąca jednolite zasady dostarczania publicznych usług przewozowych dla trans-
portu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. Ustawa ta zmieniła sposób 
funkcjonowania rynku pasażerskich przewozów kolejowych.

Celem artykułu jest ocena wprowadzonych rozwiązań pod kątem ich 
wpływu na rozwój pasażerskich przewozów kolejowych. W poszczególnych czę-
ściach artykułu zostanie przedstawione uzasadnienie dla traktowania przewozów 
kolejowych jako usług użyteczności publicznej w Unii Europejskiej, dotychcza-
sowe i nowe zasady organizacji i dotowania pasażerskich przewozów kolejo-
wych oraz szanse i zagrożenia dla możliwości ich rozwoju, wynikające z wpro-
wadzonych zmian.

1.  Pasażerskie przewozy kolejowe jako usługa publiczna w nowych 
strukturach instytucjonalnych kolei w Unii Europejskiej 

Dostarczanie ludności usług użyteczności publicznej wytwarzanych w sek-
torach infrastrukturalnych, w tym w transporcie kolejowym, od początku niemal 
było uznawane za zadanie władz publicznych. Koncepcje doktrynalne odnoszące 
się do roli i funkcji państwa, rozwijane w różnym czasie (francuska „szkoła usług 
publicznych”, koncepcja „Daseinvorsorge”, koncepcja państwa socjalnego i spo-
łecznej gospodarki rynkowej) podkreślały obligatoryjny charakter tego zada-
nia. Jednym z wygodniejszych sposobów jego realizacji było tworzenie przed-
siębiorstw publicznych, umożliwiające kształtowanie pożądanego zakresu usług 
publicznych oraz sprawowanie kontroli nad ich dostarczaniem. Władze publiczne 
określały m.in. obszar terytorialny, w obrębie którego dane przedsiębiorstwo 
miało zaspokajać potrzeby ludności, standardy jakościowe świadczonych usług, 
warunki korzystania ze świadczeń przez ich odbiorców, stosowane ceny itp.1

Postrzeganie funkcjonowania kolei przez pryzmat użyteczności publicz-
nej w Unii Europejskiej znajduje współcześnie dodatkowe wzmocnienie poprzez 
ideę zrównoważonego rozwoju, w świetle której kolej w mniejszym stopniu przy-
czynia się do powstawania negatywnych efektów zewnętrznych niż inne gałęzie 
transportu, w szczególności transport drogowy. Jest to dodatkowy argument prze-

1  M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec go-
spodarki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 126.



139Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce...

mawiający za wspieraniem przewozów kolejowych poprzez ich ochronę i dofi -
nansowanie.

Znaczenie pasażerskich przewozów kolejowych dla społeczeństwa ze 
względu na obsługę w większości obligatoryjnych potrzeb przewozowych uza-
sadnia zatem sprawowanie pewnych form kontroli publicznej nad ich wyko-
nawstwem. Jednak wraz z procesem zmian strukturalnych w transporcie kole-
jowym Unii Europejskiej oraz zwiększeniem nacisku na efektywność wydatko-
wania funduszy publicznych sposób dostarczania kolejowych usług użyteczno-
ści publicznej musiał również ulec przedefi niowaniu. Głównym celem wprowa-
dzenia struktury separacyjnej kolei w Unii Europejskiej było zwiększenie efek-
tywności ekonomicznej przewozów kolejowych poprzez kreację konkuren-
cji wewnątrzgałęziowej i prywatyzację podmiotów wykonujących usługi kole-
jowe. Celem tym zostały objęte także kolejowe przewozy pasażerskie, przy czym 
konieczne stało się zagwarantowanie wykonawstwa usług użyteczności publicz-
nej oraz możliwości wpływania na sposób ich świadczenia. W rezultacie działa-
nia regulacyjne na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, chroniąc interes 
publiczny, powinny być jednocześnie ukierunkowane na rozwój i podtrzymywa-
nie efektywnej konkurencji, stwarzając odpowiednią przestrzeń dla rozwijania 
działalności gospodarczej.

Założenia powyższe odzwierciedla koncepcja usług publicznych w trans-
porcie pasażerskim, zgodnie z którą funkcje zamawiającego i wykonującego 
usługi przewozowe zostały rozdzielone2. W świetle tej koncepcji obowiązkiem 
organu zamawiającego jest określenie pożądanych standardów usługi i zapew-
nienie odpowiedniej rekompensaty fi nansowej w przypadku gdy usługi te są nie-
rentowne, natomiast podmiot je świadczący musi zapewnić dostępność geogra-
fi czną (przestrzenną), przystępność cenową oraz odpowiednią jakość usług3. 
Osiągnięcie pożądanej efektywności przewozów zostanie zapewnione poprzez 
powierzanie ich świadczenia drogą przetargów publicznych. Zatem preferowa-
nym przez ustawodawstwo unijne modelem konkurencji dla segmentu przewo-
zów kolejowych o charakterze użyteczności publicznej jest konkurencja regu-
lowana, tj. konkurencja „o rynek”. Obowiązujące zasady organizacji tego seg-

2  Rozporządzenie (EWG) nr 1893/91, zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 
z dnia 26.06.1969 r. w sprawie działania państw członkowskich dotyczącego zobowiązań związa-
nych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej, 
Dz. Urz. WE 1969, L 156 z 28.6.1969. 

3  M. Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych…, op. cit., s. 59.
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mentu rynku zostały określone Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007, obejmu-
jącym usługi o charakterze służby publicznej w pasażerskim transporcie kolejo-
wym i drogowym4.

Ponieważ regulacje usług publicznych dotyczą w Polce ponad 86% pasa-
żerskich przewozów kolejowych, oczywiste jest, że ich wprowadzenie i zmiany 
mają znaczący wpływ na kondycję podmiotów świadczących te usługi, a także 
całego transportu kolejowego5. Tym samym koncepcja przewozów kolejowych 
jako służby publicznej, realizowanej bez względu na rentowność, stała się czyn-
nikiem determinującym w znacznym stopniu funkcjonowanie oraz wyniki eko-
nomiczne transportu kolejowego.

2.  Zasady organizowania i fi nansowania pasażerskich przewozów 
kolejowych w Polsce w ramach obowiązku służby publicznej 
przed 2011 r. 

Zasady powierzania świadczenia usług kolejowych o charakterze służby 
publicznej, obowiązujące w Polsce do momentu wejścia w życie ustawy o trans-
porcie publicznym, powstały w wyniku ewolucji pierwszych rozwiązań w zakre-
sie regionalizacji pasażerskich przewozów kolejowych, przyjętych wraz z pro-
gramem restrukturyzacji PKP w drodze nowelizacji ustawy o transporcie kole-
jowym w 2000 r.6 Wprowadzono wówczas pojęcia i rozstrzygnięcia stanowiące 
podstawy konstrukcji systemu świadczenia usług publicznych w transporcie 
kolejowym, w tym:
 – defi nicję przewozów regionalnych jako kolejowych przewozów pasażerskich 

w granicach jednego województwa lub realizujących połączenia z wojewódz-
twem sąsiednim,

 – przydział kompetencji decyzyjnych w zakresie organizowania i dotowania 
regionalnych przewozów pasażerskich do zadań własnych samorządu woje-

4  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1370/2007 dotyczące usług pu-
blicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Dz. Urz. WE 2007, L 315/1 z 3.12.2007. 

5  Liczba ta wyraża udział pociągów osobowych w 2010 r. w odniesieniu do liczby pasażerów; 
w odniesieniu do liczby pasażerokilometrów udział ten wyniósł 55%. 

6  Ustawa z dn. 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Przedsię-
biorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, Dz.U. z 2000 r., nr 84, poz. 948.
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wództwa, a w odniesieniu do przewozów ponadregionalnych do zadań mini-
stra ds. transportu,

 – decyzje co do źródeł dofi nansowania przewozów regionalnych – ze środków 
publicznych jako uzupełnienie przychodów przedsiębiorstwa świadczącego 
usługi ze sprzedaży biletów,

 – zasadę wypłacania przewoźnikom kolejowym rekompensaty w celu wyrów-
nania niekorzyści wynikających z respektowania ustawowych ulg przewo-
zowych,

 – ustalenia dotyczące sposobu powierzania realizacji usługi – obowiązek zawie-
rania umowy z przewoźnikiem kolejowym.

Określono przewidywaną wysokość dofi nansowania przewozów regional-
nych na kwotę 800 mln zł przekazywanych samorządom wojewódzkim jako 
dotacja z budżetu państwa. Co najmniej 10% tej sumy miało być wydane na 
zakup pojazdów szynowych do przewozów regionalnych. W rozporządzeniach 
wykonawczych do przywołanej ustawy założono, że przewoźnicy do obsługi 
przewozów regionalnych zostaną wyłonieni w trybie przewidzianym dla zamó-
wień publicznych, tj. w procedurze przetargowej. Jednak wydatkowanie środków 
przeznaczonych na regionalizację podlegało istotnym ograniczeniom: można 
było z nich skorzystać tylko pod warunkiem, że przewozy będą wykonywane 
przez spółki należące do PKP S.A., a tabor będzie pochodził od polskich produ-
centów.

Opisany schemat regionalizacji pasażerskich przewozów kolejowych 
zawierał rozwiązania, które mogły być podstawą pozytywnych zmian w funkcjo-
nowaniu pasażerskiego transportu kolejowego. Jednak system ten nigdy w pełni 
nie zadziałał. Przede wszystkim nie zostały wykonane zobowiązania fi nansowe 
w stosunku do żadnego z trzech obszarów fi nansowania: dotowania wykonaw-
stwa przewozów regionalnych, przewozów międzywojewódzkich ani wypłaty 
rekompensat z tytułu honorowania ulg ustawowych7. W tych warunkach trudno 
też było o wygospodarowanie w poszczególnych województwach wystarczają-
cych kwot na zakup autobusów szynowych. Niski poziom fi nansowania prze-
wozów regionalnych spowodował ograniczenia dostępności usług i pogorszenie 
oferty przewozowej. Wycofywanie się z obsługi kolejnych linii i zmniejszanie 
częstotliwości kursowania pociągów przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 
spowodowało w konsekwencji przejęcie części pasażerów przez przewoźni-

7  W 2002 r. ustawowo zmniejszono kwotę należnej dotacji do 60%.
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ków autobusowych i mikrobusowych, którzy rozwinęli swoją działalność nawet 
w relacjach bardzo dobrze nadających się do obsługi transportem kolejowym. 
Tak więc skutki regionalizacji przewozów kolejowych, prowadzonej w opisanej, 
ułomnej postaci, były dalekie od teoretycznie zakładanych i pożądanych.

W dalszych latach wysokość i zasady dotowania pasażerskich usług kolejo-
wych oraz zasady powierzania świadczenia tych usług ulegały wielu zmianom, 
czemu towarzyszyły przekształcenia struktury podmiotowej rynku. Nie wcho-
dząc w szczegółową analizę tych zmian, można syntetycznie wskazać na główne 
elementy systemu świadczenia kolejowych usług publicznych, który obowiązy-
wał do końca roku 2010. Są to:
 – zasada umownego powierzania zadań w zakresie wykonywania usług 

w ramach obowiązku służby publicznej, z możliwością zawierania co naj-
mniej trzyletnich umów ramowych,

 – organizacja i dotowanie przewozów regionalnych pozostaje w gestii samo-
rządów wojewódzkich, z przychodów własnych samorządów, pochodzących 
ze zwiększonego udziału w podatkach dochodowych (od 1 stycznia 2004 r.),

 – odpowiedzialność za dotowanie przewozów międzywojewódzkich i między-
narodowych wykonywanych w ramach obowiązku służby publicznej na pod-
stawie umów zawieranych z przewoźnikami kolejowymi w gestii ministra ds. 
transportu,

 – prawo zlecania przewozów z wyłączeniem trybu przetargowego, jeżeli pod-
miotem wykonującym było przedsiębiorstwo zależne.

Towarzyszące ewolucji zasad fi nansowania i organizowania zmiany struk-
tury podmiotowej rynku w okresie 2001-2010 obejmowały:
 – utworzenie spółki celowej Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. do obsługi prze-

wozów regionalnych w województwie mazowieckim (z dniem 1 stycznia 
2005 r.),

 – usamorządowienie przewozów regionalnych, polegające na przejęciu wszyst-
kich udziałów w spółce PKP Przewozy Regionalne przez 16 samorządów 
wojewódzkich, gdzie największym udziałowcem zostało województwo mazo-
wieckie (grudzień 2008)8,

 – przekazanie obsługi przewozów międzywojewódzkich pociągami pospiesz-
nymi do spółki PKP Intercity (w grudniu 2008 r.),

8  Zapowiedziane w Strategii dla transportu kolejowego do 2013 r., Ministerstwo Transportu, 
Warszawa, kwiecień 2007. 
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 – utworzenie kolejnych spółek wojewódzkich: Kolei Dolnośląskich (od 2009 r.), 
Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich (2011 rok).

Jedynym przewoźnikiem prywatnym jest Arriva RP Sp. z o.o. (spółka grupy 
Arriva, należąca do Deutsche Bahn) obsługująca od 2007 r. część przewozów 
regionalnych w województwie pomorsko-kujawskim w następstwie wygranego 
przetargu.

Pod koniec 2010 r. rząd podjął decyzję o zawarciu wieloletniej umowy ze 
spółką PKP Intercity na świadczenie kolejowych przewozów międzywojewódz-
kich i ich dofi nansowanie, z wyłączeniem trybu przetargowego. Umowa zawarta 
w lutym 2011 r. jest umową wieloletnią na lata 2011-2020 i obejmuje dotych-
czasowy zakres przewozów wraz z obsługą od 2014 r. tras Warszawa – Kraków, 
Warszawa – Katowice oraz Warszawa – Gdańsk pociągami przystosowanymi do 
kursowania z prędkością co najmniej 200 km/h9. Umowa zawiera m.in. zasady 
naliczania rekompensaty dla przewoźnika z tytułu strat poniesionych przy świad-
czeniu usług publicznych, uwzględniające stopę rozsądnego zysku, ale nie wpro-
wadza rozróżnienia między relacjami rentownymi i nierentownymi.

Przyjęte w latach 2001-2010 rozwiązania instytucjonalne nie sprzyjały 
rozwojowi konkurencji na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, o czym 
świadczą:
 – ograniczenie prawa dotowania w pierwszym okresie regionalizacji tylko do 

przewozów wykonywanych przez spółki związane z PKP S.A.,
 – stworzenie możliwości wyboru przewoźnika bez przeprowadzenia przetargu,
 – związanie własnościowe organizatorów przewozów (samorządów) z wyko-

nawcami usług (Koleje Mazowieckie, Przewozy Regionalne),
 – zawarcie wieloletniej umowy na wykonawstwo kolejowych przewozów mię-

dzywojewódzkich z wybranym przewoźnikiem bez przetargu.
Przedstawione powyżej działania w praktyce uniemożliwiły wejście na 

rynek innym zainteresowanym przewoźnikom; do 2007 r. nie występowało zja-
wisko konkurencji pomiędzy fi rmami, ani na rynku, ani o rynek, chociaż w świe-
tle obowiązującego prawa było to możliwe. Rynki kolejowych przewozów pasa-
żerskich, które obsługują poszczególni przewoźnicy, są wydzielone terytorial-
nie (przewozy w regionach) bądź przedmiotowo (przewozy międzywojewódz-
kie). Każdy z przewoźników jest w zakresie swojej działalności monopolistą. 
Zamknęło to drogę do wykorzystania konkurencyjnych mechanizmów pro-

9  MI, Umowa ramowa resortu z PKP Intercity podpisana, www.rynek-kolejowy.pl (25.02.2011).



144 Anna Mężyk

efektywnościowych w celu zmniejszenia kosztów przewozów kolejowych bądź 
poprawy ich jakości. Pomimo dwukrotnego zwiększenia wysokości łącznych 
dotacji do pasażerskich przewozów kolejowych nie osiągnięto poprawy jakości 
oferty kolejowej ani stabilizacji sytuacji ekonomicznej przewoźników. W tabeli 1 
przestawiono dane dotyczące wielkości dotacji publicznych do kolejowych prze-
wozów pasażerskich oraz wyniki fi nansowe trzech największych spółek przewo-
zowych.

Tabela 1

Wysokość dotacji publicznych do przewozów kolejowych w Polsce [mln zł]

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Przewozy 
Regionalne 420,3 385,1 491,6 544,9 559,1 673,9 809,7

Koleje Mazowieckie - 99,6 149,5 152 182 183,7 191,5

PKP Intercity - - - - - 231,3 291,1

Wynik spółki PR -862,3 -647,2 -142,5 +30,4 -138 -296,3 -169,6

Wynik spółki PKP 
Intercity -49,4 +3,1 +34,8 +45,2 -6,5 -76 -136

Wynik KM - 1,09 0,217 0,541 0,618 0,716 b.d.

Stopień pokrycia 
defi cytu PR 

na przewozach 
b.d. 45,6% 48,9% 52% 78,6% 66,6% 88%

Razem 420,3 484,7 641,1 696,9 741,1 1 088,9 1 292,3

Źródło: Raport Roczny Przewozy Regionalne, lata 2004–2010, www.przewozyregio-
nalne.pl (15.11.2011); Raport Roczny Koleje Mazowieckie, lata 2004–2010, 
www.mazowieckie.com.pl (15.11.2011); Raport Roczny PKP S.A., lata 2009–
2010, www.pkp.pl (15.11.2011).

Jednym z zasadniczych mankamentów nowej struktury podmiotowej rynku 
kolejowych przewozów pasażerskich są trudności w osiąganiu porozumienia 
między licznymi współwłaścicielami spółki Przewozy Regionalne i równocze-
śnie organami zarządzającymi przewozami. Problematyczna jest także rola woje-
wództwa mazowieckiego, które będąc największym udziałowcem w spółce PR, 
ma jednocześnie dwie własne spółki kolejowe: Koleje Mazowieckie i Warszaw-
ską Kolej Dojazdową. Już w 2009 r. województwo to odmówiło fi nansowania 
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niektórych połączeń z sąsiadującymi województwami10. Konfl ikty organizacyjne 
i trudności fi nansowe, w połączeniu z niską jakością infrastruktury, przekładają 
się w konsekwencji na znaczący spadek atrakcyjności oferty kolejowej.

3.  Rozwiązania w zakresie organizacji i fi nansowania pasażerskich 
przewozów kolejowych wprowadzone ustawą o publicznym 
transporcie zbiorowym

Długo oczekiwana przez środowiska związane z transportem ustawa 
o publicznym transporcie zbiorowym, obowiązująca od 1 marca 2011 r., wpro-
wadziła istotne zmiany w organizacji i fi nansowaniu przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej. Ustawa obejmuje wszystkie rodzaje regularnych prze-
wozów pasażerskich wszystkimi gałęziami transportu, uważane za konieczne ze 
względów społecznych, ale nierentowne. Deklaratywnie przyjęto, że publiczny 
transport zbiorowy jest organizowany z wykorzystaniem zasady konkurencji 
regulowanej, na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego, potwierdzenia zgłoszenia przewozu lub decyzji o przy-
znaniu otwartego dostępu.

Ustawa wprowadza pojęcie organizatora publicznego transportu zbioro-
wego, którym zasadniczo jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego, tj. 
gmina, powiat lub województwo w zależności od zasięgu przewozów i zakresu 
swojego działania. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w mię-
dzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie 
kolejowym jest minister ds. transportu. Do kompetencji organizatora należą:
 – planowanie rozwoju transportu,
 – organizowanie sieci komunikacyjnej, w tym wybór przewoźnika i zlecanie 

wykonawstwa przewozów,
 – zarządzanie transportem zbiorowym.

Kompetencje organizatora w zakresie planowania rozwoju transportu sku-
piają się przede wszystkim na opracowaniu planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego, który dotyczy jednak tylko przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej. W szczególności plan ten powinien okre-

10  Przewozy po regionalizacji. Raport: usamorządowienie, „Kurier PKP” nr 11, 15.03.2009.
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ślać sieć komunikacyjną, na której będą wykonywane przewozy o charakterze 
użyteczności publicznej, a także powinien zawierać:
 – ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,
 – przewidywany sposób fi nansowania usług przewozowych,
 – preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,
 – pożądany standard usług o charakterze użyteczności publicznej, wraz ze spo-

sobem organizowania systemu informacji dla pasażera.
Zakłada się, że propozycje do planów transportowych będą ogłoszone 

w sposób zwyczajowo przyjęty, m.in. w miejscowej prasie, a uwagi zgłoszone 
przez zainteresowanych obywateli będą rozpatrzone przez organizatora. Plany 
mają być uzgadniane z sąsiadującymi jednostkami samorządowymi, a następ-
nie uchwalane przez rady samorządów. W przypadku dokumentów dotyczących 
transportu kolejowego konieczna będzie także opinia Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego.

Plany transportowe opracowywane na wyższych szczeblach administra-
cji będą musiały być uwzględnione w decyzjach dotyczących organizacji prze-
wozów użyteczności publicznej jednostek na niższym poziomie. W części doty-
czącej transportu kolejowego będą podlegały koordynacji połączeń prowadzo-
nej przez zarządcę infrastruktury przy współpracy z zainteresowanymi przewoź-
nikami kolejowymi. Ustawodawca przewidział okres trzech lat od daty wejścia 
ustawy w życie na opracowanie pierwszych planów transportowych (18 miesięcy 
przez ministra ds. transportu).

Wśród kwestii szczegółowych, które muszą być uwzględnione w tworzo-
nym dokumencie planistycznym, należy wymienić potrzeby osób niepełnospraw-
nych i o ograniczonej zdolności ruchowej oraz rentowność linii komunikacyj-
nej. W kontekście celu artykułu (możliwości rozwoju transportu kolejowego) 
na uwagę zasługuje konieczność uwzględnienia wpływu transportu na środowi-
sko oraz przepustowości infrastruktury i standardu jakości dostępu. Nie jest jed-
nak powiedziane, w jaki sposób wpływ transportu na środowisko ma kształtować 
decyzje planistyczne.

Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ujęte w artykule 
15 ustawy obejmują 12 pozycji, w tym wymienione poniżej, szczególnie ważne 
ze względu na potrzeby i oczekiwania klientów:
 – badanie i analizę potrzeb przewozowych,
 – zapewnienie odpowiednich standardów przystanków i dworców,
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 – funkcjonowanie zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz zintegrowa-
nego systemu taryfowo-biletowego wraz z systemem informacji dla pasażera,

 – ustalenie stawek opłat za przewóz za usługę świadczoną przez operatora oraz 
sposobu dystrybucji biletów na te przewozy.

Kolejnym ważnym zadaniem organizatora jest zawarcie umowy o świad-
czenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zawarcie umowy 
skutkuje pojawieniem się dwóch rodzajów realizatorów przewozów. Są to:

1.  operator publicznego transportu zbiorowego; może to być samorządowy 
zakład budżetowy lub licencjonowany przedsiębiorca uprawniony do 
przewozu osób, który zawrze umowę o świadczenie usług przewozo-
wych na określonej linii komunikacyjnej z organizatorem publicznego 
transportu zbiorowego;

2.  przewoźnik, którym jest licencjonowany przedsiębiorca, wykonujący 
przewozy osób nie mające charakteru użyteczności publicznej na podsta-
wie samodzielnej decyzji po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia prze-
wozu, a w transporcie kolejowym – po uzyskaniu otwartego dostępu.

Przewozy może wykonywać również sam organizator transportu publicz-
nego, o ile posiada samorządowy zakład budżetowy.

Przepisy dotyczące trybu wyboru operatora publicznego transportu zbioro-
wego dopuszczają możliwość wyboru operatora na podstawie bezpośredniego 
zawarcia umowy, poprzez udzielenie zamówienia publicznego oraz w drodze 
publicznego ogłoszenia o koncesji11. Bezpośrednie zawarcie umowy o świadcze-
nie usług przewozowych jest możliwe w kilku przypadkach, m.in. gdy usługi 
te mają być wykonywane przez podmiot wewnętrzny lub w transporcie kole-
jowym bez względu na wielkość przewozów będących przedmiotem umowy. 
Operatorowi nie przysługuje prawo wyłączne do przewozów na danej sieci czy 
linii, natomiast organizator może przewidzieć powiązanie świadczenia usług na 
liniach nierentownych z wykonywaniem przewozów na innych liniach rentow-
nych. Umowa na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym jest 
zawierana na czas oznaczony, w transporcie kolejowym nie dłuższy niż 15 lat.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykonywać regularne usługi przewozowe na 
danej linii komunikacyjnej na własne ryzyko, muszą zgłosić organizatorowi taki 
zamiar. Organizator transportu ma obowiązek wydania przedsiębiorcy potwier-

11  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101, ze zm.).
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dzenia zgłoszenia; odmowa wydania może nastąpić jedynie w ustawowo okre-
ślonych wypadkach. W przypadku transportu kolejowego podstawą wykony-
wania przewozów nie mających charakteru użyteczności publicznej jest decy-
zja o przyznaniu otwartego dostępu. Organem uprawnionym do wydania takiej 
decyzji w świetle ustawy o transporcie kolejowym jest Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego12.

Ustawa o transporcie kolejowym reguluje także warunki jej wydania. Pre-
zes UTK może odmówić wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu otwartego 
dostępu, jeżeli planowane połączenia naruszą równowagę ekonomiczną usług 
wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych i spo-
wodują wzrost rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi o ponad 10% kwoty 
początkowej. Kwestie konieczności zabezpieczenia równowagi ekonomicznej 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej zostały poruszone w dyrek-
tywie UE nr 58 z 2007 r. i dotyczyły ich ochrony w perspektywie liberalizacji 
rynku pasażerskich przewozów międzynarodowych. Polski ustawodawca rozcią-
gnął te przepisy na wszystkich przewoźników, również krajowych. Drugim przy-
padkiem odmowy prawa otwartego dostępu jest sytuacja, w której planowane 
usługi zakłócą regularność przewozów pasażerskich na danej linii, ze względu na 
istniejące natężenie ruchu kolejowego. Prawo otwartego dostępu może być przy-
znane maksymalnie na okres pięciu lat.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, wydane w czerwcu 2011 r., zawiera 
obszerną listę szczegółowych informacji, jakie są wymagane od ubiegającego się 
o dostęp przewoźnika13. Niektóre z tych informacji noszą znamiona tajemnicy 
handlowej, na przykład prognozowana wielkość przewozów pasażerów w całym 
okresie objętym wnioskiem z podziałem na lata kalendarzowe oraz ze wskaza-
niem metodologii ich prognozowania, dane o docelowej grupie klientów plano-
wanej usługi i prognozowanej wielkości przychodów i kosztów związanych z pla-
nowanymi usługami. Przewidziano bardzo wysokie opłaty za uzyskanie decyzji 
otwartego dostępu do linii kolejowych, na których świadczone będą usługi uży-
teczności publicznej, w wysokości co najmniej 2500 euro (na obszar jednego 
województwa na jeden rok). Koszt wydania analogicznej decyzji dla przewozów 

12  Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 94, ze 
zm., art. 13, rozdział 5c. 

13  Rozporządzenie MI w sprawie dokumentów i informacji, jakie należy dołączyć do wniosku 
o przyznanie prawa otwartego dostępu oraz o wysokości opłaty za jej wydanie, Dz.U. z 2011 r., nr 
125, poz. 708.
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wykonywanych na innych liniach wynosi 500 euro. Uzasadniony jest więc wnio-
sek, że wysokość tej opłaty administracyjnej nie ma związku z kosztami opraco-
wania decyzji, a stanowi jedynie narzędzie regulacji dostępu do rynku.

Przewozy wykonywane na podstawie zawartych umów o świadczenie usług 
publicznych mają pierwszeństwo przy planowaniu tras pociągów w rozkładzie 
jazdy, podobnie jak to było w uregulowaniach dotychczasowych.

W rozdziale 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym unormowano 
obowiązki organizatorów, operatorów i przewoźników względem siebie, a także 
zasady przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbioro-
wego przez organizatorów marszałkom województw oraz przez marszałków – 
ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Dalsze zapisy omawianej ustawy określają trzy sposoby fi nansowania prze-
wozów o charakterze użyteczności publicznej, poprzez:

 – pobieranie opłat przez operatora lub organizatora w związku z realizacją 
usług, w tym wpływy ze sprzedaży biletów,

 – przekazywanie operatorowi rekompensat w związku z honorowaniem prze-
wozowych ulg ustawowych, innych ulg przyznanych przez organizatora na 
obszarze objętym jego kompetencjami lub kosztami świadczenia usług (wraz 
z kwotą rozsądnego zysku),

 – udostępnianie operatorowi przez organizatora środków transportu na realiza-
cję przewozów.
Środki fi nansowe mogą pochodzić z budżetu państwa lub własnych docho-

dów samorządów. Środki budżetu państwa będą służyły do pokrycia kosztów 
rekompensat wypłacanych przewoźnikom z tytułu honorowania ulg ustawowych 
i wykonywania przewozów międzywojewódzkich; mogą także być przekazane 
na pokrycie strat przy realizacji międzynarodowych przewozów kolejowych uży-
teczności publicznej.

Formalnie datą wejścia ustawy w życie jest 1 marca 2011 r., jednak wiele 
przepisów w praktyce będzie skutecznych dopiero po 1 stycznia 2017 r.. Do czasu 
uchwalenia pierwszych planów transportowych umowy o świadczenie usług 
w zakresie transportu publicznego mogą być zawierane co najwyżej na trzy lata.
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4.  Szanse i zagrożenia dla rozwoju transportu kolejowego 
w świetle nowych regulacji dotyczących transportu zbiorowego

Regulacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego są podstawo-
wym instrumentem służącym efektywnemu kształtowaniu spójnego systemu 
transportowego, obejmującym mechanizmy wspierania przewozów koniecz-
nych, a nierentownych, oraz koordynację przewozów wykonywanych przez róż-
nych przewoźników i różne gałęzie transportu. Ważnym skutkiem takich unor-
mowań w warunkach polskich powinno być powstrzymanie degradacji systemu 
transportu publicznego, widocznej w systematycznym ograniczaniu oferty prze-
wozowej do linii komunikacyjnych i relacji o największym natężeniu przewo-
zów. W rezultacie zwiększonej ingerencji publicznej w organizację przewozów 
powinno nastąpić widoczne zwiększenie ilości usług przewozowych (zasięgu 
i częstotliwości) oraz poprawa ich jakości oraz tworzenie zintegrowanych łań-
cuchów przemieszczeń. Są to bardzo istotne czynniki podniesienia atrakcyjności 
transportu zbiorowego dla pasażerów, bez których nie uda się zbudować zrów-
noważonego systemu transportowego. Istotne jest przy tym dobre wykorzysta-
nie istniejącej sieci transportu kolejowego. Takie też były zamierzenia twórców 
omawianej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym14. Warto podkreślić, że 
ważną sferą oddziaływania dobrze skoordynowanego i „gęstego” systemu połą-
czeń jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, co jest jednym z głównych 
kierunków strategii gospodarczo-społecznej „Europa 2020” opracowanej przez 
Komisję Europejską.

W kontekście powyższych oczekiwań można wskazać na pewne pozytywne 
i negatywne skutki wprowadzonych uregulowań prawnych. W zakresie pozyty-
wów należy podkreślić, że ustawa stwarza możliwości zaplanowania potrzeb-
nych połączeń, zapewniających obsługę potrzeb przewozowych mieszkańców 
wszystkich jednostek samorządowych, oraz dofi nansowania tych relacji, które 
nie zapewniają uzyskania rentowności. Dofi nansowanie może być przekazane 
do wszystkich rodzajów przewozów, co daje możliwość wykorzystania poten-
cjału taborowego małych pojazdów, pozostających w dyspozycji przewoźników 
prywatnych. Jest to ważne w kontekście zapewnienia odpowiedniej elastyczno-
ści w dostosowaniu pojemności pojazdów do zmiennych potrzeb, zwłaszcza na 

14  Uzasadnienie do projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, bip.kprm.gov.pl 
(20.11.2011).
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terenach wiejskich o niskiej gęstości zaludnienia, lub organizacji obsługi dowo-
zowej do linii kolejowych.

Wskazując na niedostatki nowych uregulowań z punktu widzenia skutecz-
nego kształtowania systemu transportowego sprzyjającego rozwojowi transportu 
kolejowego, należy wyszczególnić brak środków przydatnych do wzmocnienia 
i ochrony popytu na przewozy kolejowe. Można tu wskazać dwie takie sytuacje:

 – obowiązek sporządzenia planu transportowego dotyczy tylko sytuacji, 
kiedy planowane jest organizowanie przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej; przewozy „komercyjne” nie muszą być w planie uwzględniane, co 
utrudni kształtowanie całości systemu transportowego15;

 – organizator w zasadzie nie może odmówić wydania potwierdzenia zgłoszenia 
przewozu w transporcie drogowym.

Oznacza to w efekcie brak możliwości regulacji intensywności konkurencji 
ze strony transportu samochodowego, nawet na liniach komunikacyjnych dobrze 
nadających się do obsługi transportem kolejowym, i brak możliwości sterowania 
strumieniami pasażerów.

Kolejna problematyczna kwestia to źródła fi nansowania. Nowe zadania 
w zakresie planowania obsługi transportowej i konieczność dotowania zamówio-
nych przewozów oznaczają dla organizatorów zwiększone wydatki, które jed-
nak mają być realizowane w ramach dotychczasowych funduszy. Jednym z orga-
nów odpowiedzialnych za organizowanie przewozów stały się władze powia-
towe, które dotąd nie miały takich kompetencji, ani też nie otrzymały na ten cel 
środków fi nansowych. W rezultacie mogą pojawić się linie komunikacyjne, na 
których obsługa komunikacyjna zostanie zawieszona. W stosunkowo niewielkim 
stopniu dotyczyć to będzie przewozów kolejowych, ale pojawiły się i takie sytu-
acje, jak np. kwestia obsługi kolejowej na powiatowej linii między Ciechocin-
kiem a Aleksandrowem Kujawskim16.

W związku z wprowadzeniem rozwiązań obejmujących w sposób jednolity 
wszystkie rodzaje przewozów uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku 
organizacji i dotowania kolejowych przewozów regionalnych przez samorządy 
wojewódzkie, istniejące od 2001 do 2010 r. w ustawie o transporcie kolejowym. 
Tym samym przewozy kolejowe przestały być szczególną formą obsługi pasażer-

15  Rozporządzenie MI w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju pu-
blicznego transportu zbiorowego, Dz.U. z 2011 r., nr 117, poz. 684, par. 4.1, pkt 1.

16  J. Aleksandrowicz, Przestanie kursować pociąg między Ciechocinkiem a Aleksandrowem?, 
www.pomorska.pl (15.11.2011). 
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skiej, chronioną poprzez wskazanie organów zobowiązanych do ich organizowa-
nia i dotowania. Przewozy kolejowe nie są preferowane, tj. organizator publicz-
nego transportu zbiorowego może, ale nie musi ich uwzględnić w sporządzanym 
planie transportowym. Konieczność dotowania tych przewozów wynika obec-
nie w większym stopniu z posiadania przez samorządy przedsiębiorstw zajmują-
cych się tym rodzajem działalności, aniżeli z docenienia potrzeby ich wspierania.

Dopuszczona przez omawianą ustawę możliwość zlecania wykonawstwa 
przewozów bez przeprowadzenia przetargu może wykluczyć rozwój konkuren-
cji o rynek regionalnych przewozów kolejowych. Sprzyjają temu także wspo-
mniane wcześniej przepisy ustawy o transporcie kolejowym, chroniące doto-
wanych przewoźników kolejowych przed jakąkolwiek konkurencją, nawet na 
liniach rentownych, gdzie byłoby to możliwe i pożądane17. Wprowadzone regu-
lacje zabraniają ponadto dotowanym przewoźnikom ubieganie się o publiczne 
zamówienia na obsługę przewozową na innym obszarze.

W tej sytuacji, nawet jeżeli trudności w porozumieniu wszystkich 16 wła-
ścicieli przewoźnika Przewozy Regionalne i niezadowolenie samorządów ze 
współpracy z tym podmiotem oraz rosnące oczekiwania fi nansowe ze strony 
spółki PR doprowadzą do rozpadu spółki, nie wpłynie to na wzrost konkurencji 
wewnątrzgałęziowej na rynku18. Utworzenie odrębnych spółek przewozowych 
w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim wskazuje na to, że 
posiadanie jednej wspólnej spółki nie jest z punktu widzenia samorządów roz-
wiązaniem zadowalającym. Nowe podmioty zazwyczaj obsługują jedną – dwie 
linie, którymi nie jest zainteresowany dotychczasowy przewoźnik, co oznacza, że 
posiadanie własnych spółek nie rozwiązuje problemu obsługi całego wojewódz-
twa. Pozwala to jednak samorządom budować kompetencje w zakresie obsługi 
kolejowej i jej kosztów, a także wywierać presję konkurencyjną poprzez większą 
liczbę oferentów przy ogłaszanych przetargach, co mogłoby w pewnym zakresie 
zwiększyć efektywność konkurencji o rynek. Pojawienie się konkurencji byłoby 
zatem możliwe w dłuższej perspektywie czasu tylko w obrębie poszczególnych 

17  Obecnie wszystkie przewozowe przedsiębiorstwa kolejowe są dotowane. 
18  Niezadowolenie wyraża m.in. marszałek województwa śląskiego, będącego największym 

donatorem spółki Przewozy Regionalne. Marszałek podkreśla szczególnie wzrost roszczeń fi nan-
sowych PR z 80 do 160 mln zł w ciągu dwóch lat i ograniczenia w rozkładzie jazdy pociągów. 
Województwa śląskie i dolnośląskie powołały już własne spółki przewozowe. Por.: Matusiewicz, 
Umowa ramowa z PR była porażką, www.rynek-kolejowy.pl (23.06.2011).
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województw, na niewielką skalę i miałoby raczej charakter podziału rynku, bez 
znaczących efektów w zakresie poprawy efektywności i jakości przewozów.

Brak konkurencji na rynku przewozów pasażerskich, mimo braku formal-
nych przeszkód, jest podnoszony przez UOKiK jako istotny mankament orga-
nizacji sektora kolejowych przewozów pasażerskich. Sytuacja ta jest niepoko-
jąca, gdyż istnienie konkurencji o rynek jest niezbędnym warunkiem poprawy 
jakości oferty, a także zapewnienia ciągłości realizacji przewozów po wprowa-
dzeniu prawnej możliwości ogłaszania upadłości przewoźników kolejowych19. 
Z tego względu UOKiK sprzeciwiał się zawarciu przez rząd umowy z Intercity, 
która obejmując dofi nansowaniem wszystkie linie obsługiwane przez pociągi 
pospieszne wyłącza spod możliwości działania konkurencji także linie rentowne, 
gdzie przewozy mogłyby odbywać się na zasadach komercyjnych. Zamyka to na 
wiele lat możliwość konkurencji na rynku i o rynek, a także uniemożliwia podję-
cie zainteresowanym podmiotom świadczenie usług przewozowych w tym seg-
mencie rynku.

Podsumowując rozważania dotyczące wpływu unormowań wprowadzo-
nych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na rozwój rynku pasażerskich 
przewozów kolejowych należy stwierdzić, że brak jest podstaw do oczekiwania 
znaczących zmian. Decydują o tym:
 – brak skutecznych mechanizmów wzmocnienia konkurencji, która zwiększy-
łyby nacisk na efektywność przewozów i przewoźników,

 – brak narzędzi regulacji konkurencyjnego rynku transportu samochodowego 
pod kątem preferencji dla bardziej przyjaznego środowisku transportu kole-
jowego,

 – brak środków na sfi nansowanie zwiększonych zadań, np. w zakresie uzupeł-
nienia luk systemu transportowego, lub tworzenie systemów zintegrowanych, 
co poniosłoby jakość oferty przewozowej.

Wymienione w ustawie możliwości planowania i organizacji przewozów 
nie są w większości kompetencjami nowymi, których wykonywanie nie byłoby 
możliwe także na podstawie przepisów wcześniejszych – do czego jednak nie 
dochodziło. Wydaje się zatem, że brakuje w nowej ustawie silniejszych narzę-
dzi, poniekąd wymuszających działania na rzecz pożądanych społecznie zmian 
w systemie transportu zbiorowego. Takim narzędziem mogłyby być np. stan-

19  Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych 
w Polsce, UOKiK, Warszawa 2010. 
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dardy zaspokojenia potrzeb przewozowych, pewien rodzaj „koszyka” transpor-
towych usług powszechnych, który byłby poziomem odniesienia dla poszcze-
gólnych jednostek samorządowych co do wystarczalności istniejącej i planowa-
nej oferty przewozowej. W obecnej sytuacji wyznacznikiem tej wystarczalności 
będzie poziom dostępnych środków fi nansowych, co w obliczu kryzysu fi nansów 
publicznych i osłabienia koniunktury gospodarczej nie rokuje znaczącej poprawy 
sytuacji pasażerskich przewozów kolejowych i transportu zbiorowego w ogóle.

Zakończenie 

Uchwalenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w grudniu 2010 r. 
wiązało się z dużymi nadziejami na poprawę funkcjonowania transportu zbioro-
wego w Polsce. Intencją ustawodawcy było stworzenie mechanizmów pozwala-
jących na efektywne kształtowanie zrównoważonego systemu transportu zbioro-
wego, przyjaznego środowisku i pasażerom. Jako podstawowy sposób organiza-
cji takiego systemu przyjęto deklaratywnie koncepcję konkurencji regulowanej, 
pozwalającej na wykorzystanie efektów konkurencji przy jednoczesnym zapew-
nieniu ładu transportowego. Ustawa określa zasady, według których będzie pla-
nowany i organizowany transport zbiorowy, porządkuje prawa i obowiązki prze-
woźników oraz reguluje ich współpracę z samorządami. Wydaje się jednak, że 
nie spełni zakładanej roli jako narzędzie aktywnego oddziaływania na kształto-
wanie efektywnego, przyjaznego środowisku i atrakcyjnego systemu transpor-
towego. Wbrew założeniom unormowania wprowadzone ustawą w dwóch pod-
stawowych gałęziach transportu nie realizują w praktyce koncepcji konkuren-
cji regulowanej, natomiast prowadzą do konkurencji bez regulacji w transporcie 
drogowym i do regulacji bez konkurencji w transporcie kolejowym.

Bibliografi a 

Aleksandrowicz J., Przestanie kursować pociąg między Ciechocinkiem a Aleksandro-
wem?, www.pomorska.pl (15.11.2011).

Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych 
w Polsce, UOKiK, Warszawa 2010.

Matusiewicz, Umowa ramowa z PR była porażką, www.rynek-kolejowy.pl (23.06.2011).
MI, Umowa ramowa resortu z PKP Intercity podpisana, www.rynek-kolejowy.pl 

(25.02.2011).



155Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce...

Przewozy po regionalizacji. Raport: usamorządowienie, „Kurier PKP” nr 11, 15.03.2009.
Raport Roczny Koleje Mazowieckie. Lata 2004–2010, www.mazowieckie.com.pl 

(15.11.2011).
Raport Roczny PKP S.A. Lata 2009-2010, www.pkp.pl (15.11.2011).
Raport Roczny Przewozy Regionalne. Lata 2004–2010, www.przewozyregionalne.pl 

(15.11.2011).
Rozporządzenie MI w sprawie dokumentów i informacji, jakie należy dołączyć do wnio-

sku o przyznanie prawa otwartego dostępu oraz o wysokości opłaty za jej wydanie, 
Dz.U. z 2011 r., nr 125, poz. 708.

Rozporządzenie MI w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego, Dz.U. z 2011 r., nr 117, poz. 684.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1370/2007 dotyczące usług 
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, Dz. Urz. 
WE 2007, L 315/1 z 3.12.2007.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1893/91, zmieniające Rozporządzenie nr 1191/69 
w sprawie działania państw członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych 
z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze 
śródlądowej, Dz. Urz. WE 1991, L 169 z 29.06.1991.

Strategia dla transportu kolejowego do 2013 r., Ministerstwo Transportu, Warszawa, 
kwiecień 2007.

Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec 
gospodarki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.

Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 94.
Ustawa z dn. 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji Przed-

siębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, Dz.U. z 2000 r., nr 84, poz. 
948.

Uzasadnienie do projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, bip.kprm.gov.pl 
(20.11.2011).



156 Anna Mężyk

THE DEVELOPMENT OF PASSENGER RAILWAY SERVICES IN POLAND 
IN THE LIGHT OF THE PUBLIC TRANSPORT ACT 

Summary

The new act on public transport, passed in December 2010 in Poland, introduces 
the uniform rules for organizing and fi nancing of public transport services by all transport 
modes. The purpose of the article is to analyze and to assess the impact of the new law on 
the development of railway passenger services. The paper describes the principles of rail-
way services commissioning hitherto and presents the new guidelines to be applied. Fur-
thermore, the possible effects (positive and negative) on the development of the railway 
services and the intramodal competition on the railway passenger market are considered.

Translated by Anna Mężyk
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Wstęp

Artykuł podzielony jest na trzy części. W części pierwszej przedstawiono 
w syntetycznym skrócie cele i przesłanki prywatyzacji kolejowych przed-
siębiorstw przewozowych. W części drugiej zaprezentowane zostały moż-
liwe (z punktu widzenia rozpatrywanych w publikacjach opcji) do zastosowa-
nia modele prywatyzacji spółek wchodzących w skład Grupy PKP S.A. Część 
trzecia zawiera możliwe scenariusze zmiany układu sił po procesie prywatyzacji 
(w zależności od przyjętego modelu). W podsumowaniu wskazano najważniejsze 
elementy instytucjonalne wpływające na przebieg i skutki prywatyzacji.

W artykule przyjęto hipotezę: model przyjętej prywatyzacji spółek grupy 
PKP S.A. będzie w istotnym stopniu określał kierunek, sposób i stabilność ich 
wzrostu i rozwoju. Celem rozważań jest ukazanie potencjalnego układu sił wśród 
interesariuszy w zależności od przyjętej metody prywatyzacji. Każdy model pry-
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watyzacyjny bowiem kształtuje określonego typu układ instytucjonalno-relacyjny 
w przedsiębiorstwie.

Wskazany problem wydaje się fundamentalny dla dalszego przetrwania, 
wzrostu i rozwoju spółek przewozowych w warunkach rosnącej konkurencji 
międzygałęziowej.

1. Prywatyzacja – cele i przesłanki

Prywatyzacja stanowi element szerszego procesu, jakim są przekształcenia 
własnościowe w gospodarce narodowej1. Procesy prywatyzacyjne prowadzone 
są w Polsce w szczególności od roku 1990, przy czym można łatwo zauważyć, że 
ich zakres nie obejmował spółek przewozowych należących do Grupy PKP S.A.2 
Nie jest to sytuacja odmienna od doświadczeń europejskich (kontynent), gdzie 
procesy prywatyzacyjne nie są zaawansowane, lub w ogóle nie są podejmowane. 
Jak można przypuszczać, może to wynikać z co najmniej kilku przyczyn:
 – występuje przekonanie, iż kolej nie powinna należeć do sektora prywatnego 

(w szczególności infrastruktura liniowa), gdyż stanowi element systemu infra-
strukturalnego państwa, a pracownicy kolei pełnią służbę (podobnie jak pra-
cownicy służb mundurowych)3;

 – przeprowadzona w Wielkiej Brytanii prywatyzacja zarówno zarządcy infra-
struktury, jak i kolejowych spółek przewozowych doprowadziła co prawda do 
konkurencji, przy czym w międzyczasie wydarzyło się kilka katastrof kolejo-
wych4; w efekcie rząd brytyjski dokonał renacjonalizacji zarządcy infrastruk-
tury, której koszty były ogromne dla budżetu państwa (podatników);

 – ceny przewozów pasażerskich w Wielkiej Brytanii w okresie pełnej prywa-
tyzacji nie spadały, choć konkurencja kształtowała się na bardzo wysokim 
poziomie (duża liczba przewoźników, czyli zatomizowana podażowa strona 
rynku);

1  Zob. szerzej: J. Engelhardt, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa transportowego, wyd. PTE 
w Szczecinie, Szczecin 1994, rozdział 1.

2  Prywatyzacji poddano natomiast tzw. przedsiębiorstwa zaplecza technicznego, np. zakłady 
naprawy taboru kolejowego (ZNTK) oraz przedsiębiorstwa robót kolejowych (PRK). 

3  Zob. W. Paprocki, Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO, wyd. TOR, Warszawa 
2003, rozdział 1.

4  Jako przyczynę wskazuje się czynione nadmierne oszczędności na styku „koło–szyna” 
w spółkach przewozowych jak i u zarządcy infrastruktury. 
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 – wiele usług przewozowych na kolei jest nierentownych5 (szczególnie prze-
wozy regionalne, pasażerskie oprócz kwalifi kowanych), co i tak wymaga 
dotowania ze strony budżetów samorządowych, ale też budżetu państwa – 
tworzy to ryzyko istotnego wartościowo zasilania pieniężnego prywatnego 
przewoźnika kolejowego w ramach usługi służby publicznej przez wiele lat 
(okres kontraktu);

 – istnieje w Polsce dość powszechna opinia, że procesy prywatyzacyjne podle-
gają korupcji, a nowi właściciele uwłaszczają się niesprawiedliwie na majątku 
wypracowanym przez pokolenia Polaków (taki pogląd reprezentowany jest 
w szczególności przez związki zawodowe i pewną część społeczeństwa);

 – kolej stanowi tzw. monopol naturalny, a po prywatyzacji istnieje ryzyko prze-
kształcenia się monopolu państwowego w prywatny;

 – pomimo wielu deklaracji o reformach u narodowych przewoźników kolejo-
wych zauważa się na poziomie rządowym bezpośrednie i pośrednie działania 
zmierzające do budowy przedsiębiorstwa kolejowego zintegrowanego pio-
nowo „w górę” (przykładem jest przejmowanie przez państwowy DB spółek 
spedycyjnych i kurierskich).

Wymienione argumenty funkcjonują zarówno w publicystyce, jak i piśmien-
nictwie naukowym, przy czym warto zauważyć, że w sytuacji podjęcia przez rząd 
decyzji o prywatyzacji PKP Cargo i PKP InterCity ciężar dyskusji przesuwa się 
na możliwe do zastosowania modele prywatyzacji. Sam fakt celowości prywa-
tyzacji nie jest tak istotny w prowadzonych rozważaniach jak uzyskanie odpo-
wiedzi co do zmiany układu sił poszczególnych interesariuszy. Ponadto zastoso-
wany model prywatyzacji (wprowadzony do realizacji przez rząd) może wywo-
łać reperkusje, które mogą być odległe od celów, jakie przed prywatyzacją są sta-
wiane. Jeśli bowiem rozumieć literalnie deklaracje rządowe, celem prywatyza-
cji jest podniesienie efektywności ekonomicznej kolejowych spółek przewozo-
wych, przy czym inni interesariusze (związki zawodowe) wskazują na rozbież-
ność celów deklarowanych i rzeczywistych.

5  Warto wskazać, że w USA średniodystansowe przewozy pasażerskie wykonywane przez spół-
kę Amtrak są także dotowane na mocy ustawy o kolejowych przewozach pasażerskich (jest to za-
tem podobna instytucja dotacyjna jak funkcjonujące w Unii Europejskiej). Zob. także: F. Tanel, Hi-
storia kolei, od lokomotywy parowej do kolei magnetycznej, PWN, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 202. 
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2. Modele prywatyzacji przedsiębiorstw

Każda charakterystyka i ocena przedmiotu badania powoduje ryzyko przy-
jęcia jednostronnego spojrzenia będącego wynikiem wyznawania przez opisu-
jącego danej doktryny ekonomicznej i/lub systemu wartości. Z drugiej strony, 
co podnoszone jest przez neoinstytucjonalistów, ważnym czynnikiem charakteru 
zmian, ich tempa oraz adekwatności powinien być system wartości (np. instytu-
cje zwyczajowe)6. W odmiennym przypadku może dochodzić do tzw. przemocy 
instytucjonalnej7, a nieuwzględnianie pozycji, celów i odgrywanych w systemie 
społeczno-gospodarczym przez interesariuszy ról jest metodologicznie niewła-
ściwe. Dlatego też zamierzeniem autora jest próba przedstawienia możliwych 
scenariuszy po procesach zmian, bez próby wartościowania.

Można przyjąć, że koncepcja interesariuszy będzie miała swoje zastosowa-
nie analityczne na obu rozważanych etapach:
 – wyboru metody prywatyzacji,
 – ukształtowania się nowego układu sił interesariuszy, jako w pewnym stopniu 

skutku wybranego modelu docelowego.
Problemem jak się wydaje zasadniczym, w szczególności z punktu widzenia 

interesariuszy reprezentujących społeczną stronę procesu (pracownicy i związki 
zawodowe), jest właśnie wpływ na postać modelu docelowego. Założyć można 
bowiem z dużym stopniem pewności, że liderzy związków zawodowych – na 
bazie doświadczeń prywatyzacyjnych8 w innych branżach gospodarki – na tym 
etapie procesu prywatyzacyjnego skoncentrują się w szczególności – dążąc do 
przeforsowania swoich racji (modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa i pełnio-
nych przez siebie ról).

Dla celów prowadzonych rozważań przyjęto trzy modele prywatyzacji, 
które są najczęściej rozważane dla potrzeb przeprowadzenia prywatyzacji spółki 
PKP Cargo S.A. Są to w kolejności: model z wykorzystaniem inwestora branżo-
wego, fi nansowego oraz z wykorzystaniem giełdy papierów wartościowych.

6  Zob. np. G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008; D.C. North, 
Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego, w: Globalizacja, marginalizacja, roz-
wój, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Le-
ona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 137 i następne. 

7  Pojęcie „przemocy instytucjonalnej” zostało wprowadzone w Polsce przez J. Staniszkis. 
8  Stosunek związków zawodowych do prywatyzacji można ocenić na poziomie ogólnym ja-

ko negatywny. 
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MODEL OPARTY NA INWESTORZE BRANŻOWYM

Inwestor branżowy to kolejowa spółka przewozowa, która zajmuje się 
wykonywaniem takich samych, podobnych lub bardziej rozbudowanych usług 
przewozowych, jego celem jest albo ograniczanie konkurencji, albo poszerza-
nie zakresu działania (wzrost przedsiębiorstwa przejmującego za pomocą metody 
zewnętrznej). W warunkach europejskich można założyć, że dla prywatyzacji 
PKP Cargo będą to koleje niemieckie, które, korzystając z potencjału polskiej 
spółki, budować będą potencjał przewozowy do obsługi handlu (szczególnie nie-
mieckiego) do państw WNP i dalej (np. poprzez zaangażowanie się w rozbudowę 
kolei transsyberyjskich, które mogą przejąć ładunki – kontenerowe – z Chin). 
Oczywiście można także przyjąć, że inwestor tego typu może pochodzić z innego 
kraju niż należący do UE. Dotychczasowe (ofi cjalne) informacje wskazują jed-
nakże na brak takowego zainteresowania (tabela 1).

Tabela 1

Zalety i wady (ryzyka) prywatyzacji z wykorzystaniem inwestora branżowego

Treść Zalety Wady (ryzyka)

1 2 3

Know-how Możliwe przeniesienie przetesto-
wanych rozwiązań – szczególnie 
w zakresie zarządzania i optymali-
zacji procesów.

Wskazane zalety przejawią się 
pod warunkiem zakupu polskiej 
spółki przewozowej przez bardziej 
zaawansowanego technologicznie 
i doświadczonego na europejskim 
rynku przewoźnika kolejowego.

Kapitał rozwojowy Możliwe podwyższenie kapitału 
własnego, wniesienie aportów rze-
czowych lub dostęp do globalnych 
przedsiębiorstw leasingowych 
specjalizujących się w dostawach 
taboru kolejowego.

Wystąpić może ryzyko aportu 
wycofanego z eksploatacji i zmo-
dernizowanego taboru z rynku 
macierzystego przedsiębiorstwa 
przejmującego.

Pracownicy Wzmocnienie przejętego przedsię-
biorstwa nową kadrą, spełniającą 
wymagania dotyczące aspektów 
marketingowych i zarządczych.

Zwolnienia grupowe pracow-
ników, odchudzanie struktury, 
zmiana wymaganego profi lu kom-
petencyjnego, nie znajdującego 
odzwierciedlenia w zasobach pol-
skich spółek przewozowych. 
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1 2 3

Wzrost i rozwój 
przedsiębiorstwa

Możliwa zmiana potencjału 
w zakresie kompetencji personelu 
oraz wprowadzenie taboru ade-
kwatnego do potrzeb przewozo-
wych przedsiębiorstw działają-
cych w Polsce. Rozbudowa punk-
tów załadunkowych, przeładun-
kowych, terminali i centrów logi-
stycznych.

Brak wzrostu przedsiębiorstwa 
przejętego i traktowanie jako 
zasobu wtórnego niezbędnego do 
realizacji strategii przedsiębior-
stwa przejmującego bez dokony-
wania szerokiego programu inwe-
stycyjnego (inwestycje rzeczowe).

Źródło: opracowanie własne.

MODEL BAZUJĄCY NA INWESTORZE FINANSOWYM

Inwestor fi nansowy rozumiany jest we współczesnej literaturze ekonomicz-
nej jako podmiot dokonujący inwestycji portfelowych, którego cel jest jedno-
znacznie związany z uzyskaniem założonej (w danym przedziale czasu) stopy 
zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROIC) przy określonym poziomie ryzyka. 
W ujęciu krótkookresowym miernikiem oceny zwrotu z wyłożonego kapitału jest 
miernik EVA (ekonomiczna wartość dodana), gdzie podstawą analizy jest zało-
żona wymagana stopa zwrotu oraz efektywny koszt pozyskania kapitału obcego 
(średni ważony koszt kapitału). Przyjęcie takiej miary pozwala tego typu inwe-
storom na pomiar dynamiki wzrostu wartości przedsiębiorstwa, co koresponduje 
z celem strategicznym tychże podmiotów, które są pośrednikami pomiędzy depo-
nentami swoich oszczędności a inwestycjami, które mają służyć tym pierwszym.

Na bazie tej prostej zależności można stwierdzić, że celem inwestora insty-
tucjonalnego (np. funduszu inwestycyjnego) będzie silne dążenie do uzyskania 
maksymalnego zysku ekonomicznego, który powinien być wyższy niż wynosi 
alternatywny koszt kapitału, typowy dla tych funduszy. Można więc zakładać, 
że inwestor instytucjonalny będzie dążyć w swoich działaniach do maksymaliza-
cji wartości przedsiębiorstwa transportu kolejowego, przy czym będzie bazował 
na perspektywie krótkoterminowej. Ta perspektywa właśnie, wynikająca ze stra-
tegii inwestycyjnych tego typu inwestorów (choć nie musi przejawiać się jedno-
znacznie negatywnie), może napotykać na silny opór ze strony związków zawo-
dowych (tabela 2).
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Tabela 2

Zalety i wady prywatyzacji za pomocą inwestora instytucjonalnego

Treść Zalety Wady (ryzyka)

Know-how Można założyć, że inwestor tego 
typu będzie wprowadzał nowocze-
sne metody zarządzania i optyma-
lizacji, dla realizacji celu, jakim 
jest wzrost wartości przedsię-
biorstwa.

Istnieje ryzyko, iż proces imple-
mentacji know-how nie będzie 
odbywał się sprawnie i nie będzie 
podnosił efektywności proce-
sów identycznie jak w przypadku 
inwestora branżowego (znawcę 
specyfi ki kolejowej).

Kapitał rozwojowy Teoretycznie możliwa jest 
zewnętrzna mobilizacja dowol-
nej ilości kapitału, przy założeniu, 
że będzie to wynikać z rachunku 
ekonomicznego.

W pierwszej kolejności może 
dochodzić do mobilizacji rezerw 
wewnętrznych (zwiększenie stop-
nia samofi nansowania) jako 
skutku optymalizacji procesów, co 
będzie negatywnie przekładać się 
na przykład na bezpieczeństwo.

Pracownicy W wyniku rekrutacji wewnętrznej 
i zewnętrznej nastąpi przeorgani-
zowanie struktur władz zarząd-
czych (różnych szczebli) z korzy-
ścią dla najbardziej kompetent-
nych pracowników.

Nastąpi – przy wielu konfl iktach 
– zmiana statusu wielu pracow-
ników (szczególnie z wieloletnim 
stażem pracy).

Wzrost i rozwój 
przedsiębiorstwa

Wzrost będzie utożsamiany jed-
noznacznie ze wzrostem warto-
ści, rozwój w sensie jakościowym 
będzie dostosowywany optymal-
nie do celu. 

Przy założonym momencie „wyj-
ścia z inwestycji” istnieje ryzyko 
działań krótkookresowych, które 
w dłuższym okresie czasu mogą 
się nie sprawdzać. 

Źródło: opracowanie własne.

MODEL UKIERUNKOWANY NA PRYWATYZACJĘ POPRZEZ GIEŁDĘ 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Prywatyzacja poprzez giełdę papierów wartościowych stanowi najbardziej 
społecznie uzasadniony model, gdyż pozwala na nabycie przez obywateli udzia-
łów w prywatyzowanym podmiocie. Może mieć to szczególne znaczenie przy 
istotnym oporze ze strony związków zawodowych i historyczno-emocjonalnym 
postrzeganiu narodowego przewoźnika kolejowego. W szczególności związki 
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zawodowe traktują prywatyzację poprzez giełdę jako element sprawiedliwości 
społecznej i dążą do ograniczania puli emisyjnej dla inwestorów instytucjonal-
nych. Jest jednak oczywiste, że tego typu oczekiwanie nie musi wcale oznaczać 
realizacji postulatu wielu środowisk związkowych, gdyż trudno jest założyć, że 
nabywcy akcji spółki zachowają te walory i będą tylko i wyłącznie zaintereso-
wani w długoterminowej inwestycji (tabela 3).

Tabela 3

Zalety i wady prywatyzacji przy wykorzystaniu giełdy papierów wartościowych

Treść Zalety Wady (ryzyka)

Know-how Wybór będzie dokonywany przez 
zarząd (zapewne dotychczasowy) 
i bazować będzie na dotychczaso-
wym modelu wzrostu i rozwoju.

Nie będzie możliwości szybkiej 
implementacji sprawdzonych roz-
wiązań zarządzania różnego typu 
procesami. 

Kapitał rozwojowy Nowy kapitał w wyniku kolej-
nej emisji akcji pod wieloma 
warunkami. 

Jeżeli agio będzie niskie lub 
ujemne, istnieje ryzyko niekorzy-
stania z kolejnych emisji na rynku 
pierwotnym. 

Pracownicy Mniejsza obawa pracowników 
o restrukturyzację zatrudnienia 
i zmiany na różnych szczeblach 
zarządzania.

Istnieje ryzyko petryfi kacji nie-
efektywnych struktur zarządzania 
i relacji nieformalnych.

Wzrost i rozwój 
przedsiębiorstwa

Zrównoważony (z dominacją 
dotychczasowego tempa) bez 
rewolucyjnych zmian.

Ryzyko wzrostu i rozwoju wol-
nego, petryfi kującego dotych-
czasowy „model”, często nieade-
kwatny do obecnej fazy rozwoju 
tej branży (w porównaniu do kolei 
zachodnioeuropejskich). 

Źródło: opracowanie własne.

Wskazane w tabelach 1-3 zalety i wady (ryzyka) modeli prywatyzacyjnych 
pozwalają na określenie możliwych zmian wpływu poszczególnych wpływów 
interesariuszy wraz z określeniem stanu stabilności i niestabilności, jakie mogą 
powstać dla poszczególnych grup w przedsiębiorstwie i na jego zewnątrz.
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3.  Prywatyzowane i sprywatyzowane przedsiębiorstwo kolejowe 
– potencjalny rozkład sił wpływu

Biorąc pod uwagę fakt, iż siła wpływu (siła przetargowa) obecnych intere-
sariuszy może w dużym stopniu określać układ sił interesariuszy po procesie pry-
watyzacji, należy także przyjąć, że wybór metody prywatyzacji zostanie doko-
nany na szczeblu rządowym (w sposób dyrektywny) bez istotnego uwzględnienia 
racji innych interesariuszy. Jak wiadomo, polityka fi skalna państwa (jako część 
polityki społeczno-gospodarczej) może mieć prym – w szczególności w sytu-
acji strukturalnego defi cytu sektora fi nansów publicznych – co określi w konse-
kwencji sposób (model) funkcjonowania sprywatyzowanego przewoźnika kole-
jowego, a w szczególności cel fi nansowy. Założyć bowiem należy, że cel fi nan-
sowy działalności jest (będzie) silnie dodatnio skorelowany ze strukturą władzy 
w sprywatyzowanej spółce przewozowej. Ogólnie można wyróżnić trzy podsta-
wowe struktury władzy nad przedsiębiorstwem, przy czym każda z nich kształ-
tuje odmienny ład instytucjonalny, który jest z kolei wyznacznikiem możliwych 
do pełnienia przez poszczególnych interesariuszy ról. Kolejno zostaną omówione 
trzy możliwe sytuacje:
 – przewozowe przedsiębiorstwo kolejowe sprywatyzowane poprzez giełdę 

papierów wartościowych (wariant A),
 – przewozowe przedsiębiorstwo kolejowe z dominującym inwestorem branżo-

wym (wariant B),
 – przewozowe przedsiębiorstwo kolejowe zakupione przez fi nansowego inwe-

stora instytucjonalnego (wariant C).
Wariant A. Jeżeli przyjąć logikę zachowania status quo przez liderów związ-

ków zawodowych po prywatyzacji, to należy zakładać, iż najbardziej bezpieczną 
(dla tej grupy osób, ale też w dużej części pracowników – szczególnie o niższym 
poziomie kompetencyjnym) będzie nacisk na rząd na wybór metody prywaty-
zacji opartej na sprzedaży akcji przez Skarb Państwa poprzez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo najbardziej korzystnym rozwiązaniem 
– zazwyczaj wedle związków zawodowych – jest ograniczenie sprzedaży pakietu 
akcji do limitu poniżej 50%, co pozwala na zachowanie silnej pozycji Skarbu 
Państwa, który będzie w sensie instytucjonalnym nadal partnerem do negocjacji 
ze związkami zawodowymi. Przez to nastąpi tylko formalna (w sensie prawnym) 
zmiana statusu spółki na rynku, przy czym nadal w dużym stopniu zachowana 
zostanie „stara” struktura podziału faktycznej władzy i relacji pomiędzy intere-
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sariuszami. Związki zawodowe argumentują, iż nie są przeciwnikami prywaty-
zacji, przy czym musi mieć ona formę, która uwzględnia następujące aspekty9:

 – kolejowe przedsiębiorstwo przewozowe jest dorobkiem narodowym, a więc 
nie ma powodu, aby sprzedawać je teraz innemu inwestorowi niż społeczeń-
stwo polskie (stąd preferencja dla tej metody prywatyzacji);

 – kolej to branża strategiczna (zarówno na poziomie zarządcy infrastruktury, 
jak i spółek przewozowych), co oznacza konieczność dalszej (istotnej) obec-
ności Skarbu Państwa;

 – PKP Cargo jest drugim co do wielkości przewoźnikiem europejskim i jedyną 
fi rmą, która mogłaby kapitałowo przejąć polską spółkę, są koleje niemieckie, 
które rozbudowują swój potencjał przewozowy; co istotne – niemiecka kolei 
(DB) to przedsiębiorstwo stricte państwowe, korzystające z pomocy fi nanso-
wej państwa;

 – czy można uznać za prywatyzację zakup przedsiębiorstwa państwowego 
przez inne przedsiębiorstwo państwowe (jako racjonalną przyczynę można 
uznać konieczność spłat zadłużenia przez PKP); sprzedaż spółek nie spowo-
duje dopływu kapitału rozwojowego, a zatem naczelny cel prywatyzacji nie 
ma sensu;

 – doświadczenia brytyjskie dowodzą, że prywatyzacja kolei może zakończyć 
się ich nacjonalizacją, co czyni proces bezsensownym (przykład amerykań-
ski nie może być porównywalny dla Europy ze względu na inne uwarunko-
wania w zakresie długości tras, interoperacyjności międzystanowej, domina-
cji trakcji spalinowej, a w ten sposób możliwości podwójnego sztaplowania 
kontenerów10);

 – wartość spółek jest obecnie w dużym stopniu zaniżona ze względu na niską 
jakość infrastruktury, co głównie wpływa na niską prędkość handlową.

Nie wchodząc w szczegóły powyższych argumentów, można podjąć wątek 
natury bardziej ogólnej. Otóż nasuwa się przypuszczenie całkowicie odmiennej 
wizji co do ładu instytucjonalnego, jaki powinien występować w polskiej gospo-
darce. Funkcjonuje tu zatem spór co do roli przedsiębiorstw i celów, jakie powinny 

9  Zob. np.: PKP Cargo jest nieprzygotowane do prywatyzacji, „Rynek Kolejowy” 2011, nr 7, 
s. 28–29. Ciekawe rozważania w tematyce sensowności prywatyzacji spółek przewozowych pre-
zentuje: P. Lesiak, Prywatyzacja i restrukturyzacja kolei za granicą, „Infrastruktura Transportu” 
2011, nr 5, s. 32–34.

10  Te zalety kolei amerykańskich powodują, że ich udział w przewozie ładunków kształtuje się 
na poziomie 45,3% (udział w modal split), przy wskaźniku 17,1% dla Unii Europejskiej.
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realizować w gospodarce. Przedstawiciele świata pracobiorców (w szczególno-
ści z dużych zakładów) nie uznają modelu typowego dla amerykańskiej korpora-
cji, w którym pracownik jest jednym z zasobów, dla którego jedynym kryterium 
oceny jest produktywność. W ich ocenie przedsiębiorstwo powinno przybierać 
charakter społeczny11 i służyć interesom pracowników poprzez:

 – stabilność zatrudnienia i poziom wynagrodzeń zapewniający godziwy byt 
pracownikowi i jego rodzinie;

 – uwzględnianie interesu pracowników, szczególnie w przypadku spadku 
zyskowności przedsiębiorstwa;

 – odrzucenie naczelnej roli właścicieli kapitału i uczynienie ich jednymi z inte-
resariuszy (zwraca się tu uwagę na fakt, że pracownik także dokonuje inwe-
stycji w przedsiębiorstwo).

Można zatem skonstatować, że spór ma charakter znacznie bardziej istotny 
niż sama metoda prywatyzacji. Jest to spór co do koncepcji (modelu) funkcjono-
wania społeczeństwa i gospodarki. Przy takim ujęciu problemu można mówić, że 
różnego typu interesariusze mówią „różnymi kodami znaczeniowymi” i inaczej 
wyobrażają sobie docelowy model społeczno-gospodarczy. Znaczenia nabiera 
pojęcie akcjonariatu pracowniczego12.

Podsumowując można stwierdzić, że prywatyzacja małego pakietu poprzez 
giełdę nie zmieni zasadniczo charakteru działania spółki, lub co najmniej nie 
będzie to wzrost i rozwój optymalny w sensie potrzeb spółki. Rozproszony akcjo-
nariat nie będzie bowiem w stanie kontrolować efektywnie zarządu i związków 
zawodowych. Możliwe jest także skupowanie z rynku wtórnego pakietu akcji 
przez spółki zagraniczne i krajowe celem kreowania zasad współpracy ze spółką 
przewozową.

Wariant B. Inwestor branżowy, który mógłby dokonać zakupu kolejowych 
spółek przewozowych z Grupy PKP, to zasadniczo w Europie kolej niemiecka, 
która jest przedsiębiorstwem państwowym silnie dotowanym przez rząd fede-
ralny. Wskazuje się, że przez ostatnie 20 lat pomoc rządowa dla DB to kwota 
198 mld euro. Ponadto koleje niemieckie zostały (w ramach tej kwoty) całko-

11  Jednakże z punktu widzenia współczesnej teorii przedsiębiorstw trudno jest w sposób po-
prawnie merytoryczny uzasadnić tezę, że taka orientacja przedsiębiorstwa mogłaby sprzyjać cho-
ciażby wysokiej efektywności ekonomicznej. Natomiast niewątpliwie ustalenie jakiegoś typu ładu 
korporacyjnego uwzględniającego interesy pracowników jest niezbędne. 

12  Zob. szerzej: D.P. Ellerman, The Legitimate Opposition at Work: the Union’s Role in Large 
Democratic Firms, „Economic and Industrial Democracy” 1988, No. 4. 
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wicie oddłużone w 1994 r. w ramach Bahnreform, przy czym już po 10 latach 
zadłużenie powróciło do stanu poprzedniego. Można mieć zatem wątpliwość, 
czy model funkcjonowania DB zagwarantuje wzrost i rozwój sprywatyzowanym 
spółkom, czy też nastąpi ograniczenie zakresu ich funkcjonowania i sprowadze-
nie do roli przewoźnika tranzytowego (zachód – wschód). Ponadto, co akcento-
wane jest przez związki zawodowe, należy postawić pytanie, jaki sens ma prywa-
tyzacja za pomocą państwowego przedsiębiorstwa. Istnieje zatem realne ryzyko, 
że zakup krajowego przewoźnika kolejowego to element dalszego wzrostu nie-
mieckich kolei, które tworzą przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo „w górę”. 
Taka strategia nie będzie musiała wcale być zgodna z interesami krajowych usłu-
gobiorców. Problemem jest także wycena krajowych spółek. Jest oczywiste, że 
wartość przewoźnika kolejowego zależna jest nie tylko od elementów wskazy-
wanych w ogólnej nauce o przedsiębiorstwie, ale – co istotne – od zewnętrznego 
uwarunkowania, jakim jest stan infrastruktury liniowej i punktowej, jego prawa 
własności do punktów załadunkowych i wyładunkowych oraz stawek dostępu 
do linii. Zmiana poziomu jakościowego infrastruktury dokonująca się obecnie 
w Polsce może prowadzić do powstania u nabywcy dodatkowej odroczonej war-
tości. Jeżeli nie będzie ona uwzględniona w obecnej cenie sprzedaży, oznaczać 
to będzie sprzedaż ze stratą dla Skarbu Państwa, przy braku pewnych korzy-
ści dla innych interesariuszy. Ponadto różnica w sile przetargowej niemieckich 
i polskich związków zawodowych może przyczyniać się do wprowadzenia przez 
inwestora branżowego w Polsce strategii kosztowej, co może w pierwszej kolej-
ności skutkować redukcją zatrudnienia. Zakup przez mniejszego inwestora bran-
żowego z kolei musi zakładać lewarowanie transakcji, a zatem tempo redukcji 
kosztów będzie wyższe w sprywatyzowanej spółce ze względu na czas spłaty 
zadłużenia. W sensie zmiany sił interesariuszy należy spodziewać się konfl ik-
tów, jakie będą narastać pomiędzy inwestorem a związkami zawodowymi oraz 
być może inwestorem a urzędem regulacyjnym i Skarbem Państwa (przy pozo-
stawieniu części udziałów).

Wariant C. Pojawienie się inwestora instytucjonalnego (fundusz inwesty-
cyjny) może oznaczać dla spółki „rewolucję” w procesie restrukturyzacji. Inwe-
storzy tego typu muszą w założonym okresie czasu wygenerować wartość dla 
swoich akcjonariuszy, co będzie odbywało się na zasadzie gwałtownych reduk-
cji po stronie kosztów i optymalizacji praktycznie wszystkich procesów. Obec-
nie brak jest pełnych informacji co do tego wariantu prywatyzacyjnego, przy 
czym nie można wykluczyć takich rozwiązań. Cel inwestora fi nansowego i jego 
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krótkoterminowa perspektywa inwestycyjna (tu zapewne kilkuletnia) może nie 
doprowadzić do tendencji rozwojowych sprywatyzowanych spółek, lecz bazo-
wać na prostych mechanizmach restrukturyzacyjnych. W tym przypadku może 
także pojawiać się konfl ikt pomiędzy tymi samymi interesariuszami jak w przy-
padku inwestora branżowego. Istotna jest zatem odpowiedź na pytanie, jakie 
cele stawiają sobie poszczególni interesariusze w związku z prywatyzacją tychże 
spółek. Wydaje się, że cele są dość rozbieżne, a ich źródłem jest odmienne widze-
nie ról, jakie mają pełnić przedsiębiorstwa, oraz co najważniejsze – jak powinno 
się defi niować równowagę korzyści poszczególnych interesariuszy.

Wnioski

Przeprowadzone rozważania pozwalają na wyciągnięcie kilku wniosków 
natury ogólnej. Są to:

 – siła wpływu poszczególnych grup interesariuszy określać może model pry-
watyzacji, a tym samym docelowy model biznesu przewoźnika kolejowego;

 – siła społecznych i biznesowych grup interesariuszy może być osłabiana 
poprzez presję strukturalnych skutków w nierównowadze sektora fi nansów 
publicznych;

 – rząd jest typem interesariusza nadrzędnego, który dokonuje rangowania celów 
swojej polityki w oparciu o możliwe pole manewru w polityce społeczno-go-
spodarczej, przy czym z jednej strony może ulegać lobbingowi interesariuszy 
społecznych, bądź też tzw. niemym13 interesariuszom (rynki fi nansowe i ich 
logika);

 – model biznesu kolejowego przewoźnika jest wypadkową okoliczności i uwa-
runkowań makrogospodarczych, niekoniecznie zaś wynikiem analizy opty-
malizacyjnej z punktu widzenia zasobów, kluczowych kompetencji, uwarun-
kowań zewnętrznych w branży i skutku polityki krajowej i ponadnarodowej;

13  Pod pojęciem niemego interesariusza autor rozumie cel, logikę działania oraz typowe in-
stytucje (w sensie regulacji poszczególnych rynków), które są pożądane przez rynki fi nansowe. 
W kwestii defi niowania pojęcia instytucji: M. Nowak, Instytucjonalizm w socjologii i ekonomii, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 1, s. 189 oraz J. Bossak, Systemy gospo-
darcze a globalna konkurencja, SGH, Warszawa 2006, s. 21–23.
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 – model prywatyzacyjny to często wynik „mody”, która jest skutkiem szyb-
kiego przyjęcia jako paradygmatu pewnej koncepcji (niekoniecznie o cechach 
adaptacyjności);

 – decydenci rządowi mogą świadomie lub nieświadomie akceptować logikę 
działania rynków fi nansowych (doktryna ekonomiczna) i na tej podstawie 
dokonywać strategicznych wyborów;

 – wybór inwestora instytucjonalnego dokona skrócenia perspektywy podnosze-
nia wartości spółek przewozowych, co może przyczynić się do negatywnych 
skutków w dłuższej perspektywie czasowej – szczególnie w zakresie poten-
cjału ludzkiego14;

 – podstawą sporu, jak się wydaje, jest odmienna wizja ładu instytucjonalnego 
społeczeństwa i gospodarki, przy czym żadnej z nich nie można uznać za 
niewłaściwą; nie ma bowiem pomimo globalizacji jednego modelu społecz-
no-gospodarczego, co do którego bez wątpliwości można uznać bezwarun-
kowo jego przewagę;

 – z punktu widzenia klienta (jego wartości użytkowej) trudno jest ocenić, który 
model prywatyzacyjny przyniesie największe korzyści, szczególnie gdy 
posłużymy się wyborem międzyokresowym.
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THE STRENGTH OF STAKEHOLDERS AFTER PRIVATIZATION 
IN RAILWAY COMPANIES – EXAMPLE OF PKP CARGO

Summary

The article consists of three parts. The fi rst deals with general problems of pri-
vatization, the second part presents models of privatization and the advantages and 
disadvantages of this process. The third describes the change in the strength of various 
stakeholders in the privatization of railway companies. The main hypothesis is: privatiza-
tion model has a signifi cant impact on growth and development companies.

Translated by Mariusz Nowak
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest omówienie uwarunkowań i kierunków kształtowania 
funkcjonowania i rozwoju regionalnego pasażerskiego transportu drogowego 
wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Regionalny pasażerski transport drogowy stanowi istotny element systemu 
transportowego naszego kraju. Jest on organizowany i realizowany głównie przez 
przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, działające w formie prawnej jed-
noosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych oraz przez 
przedsiębiorstwa prywatne, powstałe na podstawie majątku tych przedsiębiorstw 
lub niezależnie.

Podstawowym konkurentem regionalnego pasażerskiego transportu drogo-
wego jest transport indywidualny, realizowany własnymi samochodami osobo-
wymi, który rozwinął się szczególnie intensywnie po wstąpieniu Polski do Unii 
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Europejskiej. Coraz powszechniejsza możliwość wyboru indywidualnego środka 
transportu stanowi wyzwanie dla wzrostu jakości usług świadczonych przez 
transport zbiorowy.

W roli konkurenta w stosunku do regionalnego pasażerskiego transportu 
zbiorowego występuje także transport lokalny, zwany komunikacją miejską. Jego 
linie, przekraczające granice macierzystych miast, docierają często w głąb regio-
nów, stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla transportu regionalnego o odmien-
nej ofercie przewozowej w sytuacji braku niezbędnej integracji obu rodzajów 
transportu.

Ważnym konkurentem regionalnego pasażerskiego transportu drogowego 
jest też regionalny (oraz w niektórych aglomeracjach także miejski) pasażer-
ski transport kolejowy. W transporcie tym oferta przewozowa jest kształtowana 
jako konkurencyjna w stosunku do regionalnego pasażerskiego transportu drogo-
wego, pomimo formalnoprawnego podporządkowania obu rodzajów transportu 
tej samej władzy publicznej w postaci urzędów marszałkowskich.

Konkurencja ma także miejsce wewnątrz samego regionalnego pasażer-
skiego transportu drogowego. Znajduje ona odzwierciedlenie w obsłudze tych 
samych lub podobnych tras przez konkurujących przewoźników. Konkurencja 
to obejmuje przewoźników eksploatujących pojazdy w różnym stopniu dostoso-
wane do specyfi ki rynku. Obok standardowych autobusów na rynku występują 
pojazdy wielkopojemne oraz midi- i minibusy.

W odróżnieniu od transportu lokalnego oraz kolejowego regionalny pasa-
żerski transport drogowy w zasadzie nie uzyskuje dopłat ze środków publicz-
nych do realizowanych kursów, które pomimo refundacji ulg są nierentowne, 
a z punktu widzenia społecznego niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju obsługiwanego obszaru.

Regionalny pasażerski transport drogowy ma do spełnienia ważną rolę 
w tworzeniu ekonomicznego, gospodarczego, społecznego i ekologicznego roz-
woju regionów w Polsce. Stanowi on istotną determinantę kreowania konkuren-
cyjności regionów i ważny składnik regionalnego systemu innowacyjnego1.

Prawidłowo zorganizowany regionalny pasażerski transport drogowy, 
świadczący o wysokiej jakości usługi, to bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie. 

1  B. Grad, Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów konkurencyjności regionalnego 
transportu pasażerskiego, w: Nowe trendy w transporcie i logistyce, red. D. Rucińska, E. Adamo-
wicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transport Lądowego nr 36, Funda-
cja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 26.



175Kształtowanie funkcjonowania i rozwoju regionalnego...

Odpowiednia realizacja tego zadania jest w stanie zapewnić poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu, zmniejszenie zatłoczenia na drogach i ograniczenie poziomu zanie-
czyszczenia środowiska, oraz zapobiegać zjawisku wykluczenia społecznego2.

Prawidłowe kształtowanie rozwoju regionalnego pasażerskiego trans-
portu drogowego musi się opierać na właściwej identyfi kacji jego uwarunkowań 
oraz wykorzystaniu szans płynących z otoczenia. Powinno ono polegać przede 
wszystkim na podjęciu odpowiednich działań legislacyjnych oraz pozyskiwaniu 
środków fi nansowych adekwatnych do potrzeb. Duże znaczenie ma także dąże-
nie do zahamowania tendencji wzrostu wykorzystywania samochodów osobo-
wych kosztem transportu zbiorowego, ulepszanie oferty przewozowej zgodnie 
z potrzebami ludności, podnoszenie poziomu jakości realizacji oferty przewozo-
wej oraz zastosowanie współczesnych technik zarządzania3.

1.  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jako determinanta 
funkcjonowania i rozwoju regionalnego pasażerskiego 
transportu drogowego

Podstawowe znaczenie dla kształtowania funkcjonowania i rozwoju regio-
nalnego pasażerskiego transportu drogowego mają uwarunkowania prawne.

Nowym unormowaniem prawnym Unii Europejskiej dotyczącym trans-
portu pasażerskiego, w tym regionalnego, jest rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 października 2007 r. doty-
czące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa-
żerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 
nr 1107/70. W rozporządzeniu tym uregulowane zostały zasady kontraktowa-
nia usług publicznych oraz udzielania rekompensat z tytułu świadczenia usług 
publicznych4.

2  T. Kusiakiewicz, Region jako ośrodek generujący popyt na przewozy, „Transport Miejski 
i Regionalny” 2009, nr 2, s. 29.

3  J. Laskowska, Rola transportu pasażerskiego i uwarunkowania jego rozwoju w regionach, 
„Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 11, s. 21.

4  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 paź-
dziernika 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pa-
sażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, http://
eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:315:SOM:pl:html (8.04.2011).
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Z kolei nowym krajowym uwarunkowaniem prawnym dotyczącym trans-
portu pasażerskiego, w tym regionalnego, jest ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym5.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wyznaczyła nowe ramy for-
malnoprawne funkcjonowania pasażerskiego transportu drogowego w regionach. 
Zgodnie z tym aktem prawnym za organizację publicznego transportu zbioro-
wego odpowiada organizator, którym w przypadku regionów jest:
 – gmina lub związek gmin (w zakresie przewozów niebędących komunikacją 

miejską),
 – powiat lub związek powiatów,
 – województwo.

Do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy:
 – planowanie rozwoju transportu,
 – organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 – zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

W ramach zadania planowania rozwoju transportu wprowadzono obowią-
zek uchwalania planów zrównoważonego transportu publicznego, wyznaczając:
 – podmioty zobligowane do opracowywania i uchwalania planu,
 – sposób informowania o opracowaniu projektu planu i zasięgania opinii o tym 

dokumencie,
 – koordynację planów opracowywanych na różnych szczeblach,
 – zakres merytoryczny planu,
 – czynniki i dokumenty, które należy uwzględnić przy opracowywaniu planu,
 – sposób podawania planu do publicznej wiadomości.

Zgodnie z ustawą plany zrównoważonego rozwoju transportu publicznego 
dla regionów opracowują:
 – gminy liczące co najmniej 50 000 mieszkańców na swoim obszarze lub 

80 000 mieszkańców na swoim obszarze i innych gmin, w których organizują 
publiczny transport zbiorowy na podstawie porozumienia między gminami 
w zakresie linii albo sieci poza komunikacją miejską,

 – związki międzygminne na obszarze liczącym co najmniej 80 000 mieszkań-
ców w zakresie linii albo sieci poza komunikacją miejską,

5  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. nr 5 z 7 stycz-
nia 2011 r., poz. 13.
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 – powiaty liczące co najmniej 80 000 mieszkańców na swoim obszarze lub 
120 000 mieszkańców na swoim obszarze i innych powiatów, w których 
organizują publiczny transport zbiorowy na podstawie porozumienia między 
powiatami,

 – związki powiatów obejmujące obszar liczący co najmniej 120 000 miesz-
kańców,

 – województwa na swoim obszarze lub na swoim obszarze i innych woje-
wództw na mocy porozumień między województwami.

Informację o opracowanym projekcie planu, zgodnie z ustawą, ogłasza się 
w miejscowej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwycza-
jowo przyjęty, określając miejsce wyłożenia projektu oraz formę, miejsce i ter-
min składania opinii dotyczących tego projektu, nie krótszy jednak niż 21 dni od 
dnia ogłoszenia.

W określony ustawą zakres planu transportowego wchodzą:
 – sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej,
 – ocena i prognoza potrzeb przewozowych,
 – przewidywane fi nansowanie usług przewozowych,
 – preferencje dotyczące wyboru rodzaju środka transportu,
 – zasady organizacji rynku przewozów,
 – pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze uży-

teczności publicznej,
 – przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Przy opracowywaniu planu transportowego należy uwzględnić, zgodnie 
z ustawowym obowiązkiem, określone czynniki i dokumenty, a mianowicie:
 – stan zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia odpowiednich planów 

w tym zakresie,
 – sytuację społeczną i gospodarczą danego obszaru,
 – wpływ transportu na środowisko,
 – potrzebę zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, w szczególności 

potrzeby osób niepełnosprawnych,
 – rentowność linii komunikacyjnych.

Plan transportowy dla regionu uchwala:
 –  rada gminy lub zgromadzenie związku gmin w zakresie przewozów gminnych,
 – rada powiatu lub zgromadzenie związku powiatów w zakresie przewozów 

powiatowych,
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 – sejmik województwa w zakresie przewozów wojewódzkich.
Po uchwaleniu plan transportowy jest podawany do publicznej wiadomości 

we właściwym dla organizatora dzienniku urzędowym.
Zgodnie z ustawą w metodologii planowania należy zachować hierarchiczny 

układ planów, co oznacza, że plan województwa musi być dostosowany do planu 
krajowego, plan powiatu do planu województwa, a plan gminy do planu powiatu. 
Ponadto wprowadzono ustawowy obowiązek koordynowania planów opraco-
wywanych na równoległych szczeblach, a więc w przypadku regionów między 
sąsiednimi gminami lub związkami gmin, powiatami lub związkami powiatów 
oraz województwami.

Zobowiązanie gmin, powiatów i województw do opracowywania i uchwa-
lania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego należy 
ocenić pozytywnie, ponieważ zmusza to organizatorów transportu regionalnego 
do strategicznego myślenia i działania.

Niewłaściwym rozwiązaniem jest jednak ograniczenie tego zobowiązania 
wyłącznie do transportu publicznego. Transport regionalny powinno się bowiem 
traktować w sposób zintegrowany. Z punktu widzenia zrównoważonego roz-
woju kluczowe znaczenie ma nie tylko oddziaływanie na transport publiczny, 
ale także prywatny, realizowany własnymi samochodami osobowymi. To właśnie 
w pierwszej kolejności ten transport wymaga podejmowania działań równoważą-
cych jego rozwój. Działania te powinny być planowane na poziomie strategicz-
nym i operacyjnym, obok działań odnoszących się do transportu publicznego.

W warunkach naszego kraju ustawowo skoncentrowano planowanie na 
transporcie publicznym. W sposób szczegółowy określono konieczną zawartość 
merytoryczną planu, zobowiązując gminy do uwzględniania w planie zagadnień 
z jednej strony ograniczających elastyczność zarządzania ofertą przewozową, 
a z drugiej strony trudnych lub wręcz niemożliwych do precyzyjnego zaplano-
wania.

Konieczność objęcia planem sieci komunikacyjnej, na której jest planowane 
wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, powoduje, że 
każdorazowa zmiana przebiegu trasy linii komunikacyjnej musi być wcześniej 
zaplanowana. Jeżeli więc jej potrzeba powstanie w okresie realizacji planu, to 
zmianę trzeba do planu wprowadzić, zachowując długotrwałą procedurę obo-
wiązującą w tym zakresie. Dodatkowym ograniczeniem elastyczności organizo-
wania publicznego transportu zbiorowego jest, poza koniecznością planowania 
sieci komunikacyjnej, wprowadzony w ustawie obowiązek określania przystan-
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ków komunikacyjnych także w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ 
danej jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawowym wymogiem planistycznym, który z kolei można uznać za nie-
możliwy do właściwego zrealizowania, jest ocena i prognoza potrzeb przewozo-
wych. Charakter potrzeb przewozowych uniemożliwia ich dokładną ocenę i pro-
gnozę. Realne jest tylko określenie czynników determinujących potrzeby przewo-
zowe i na tej podstawie podjęcie próby planistycznego ustalenia poziomu popytu, 
który w mniejszym lub większym stopniu będzie odzwierciedlał potrzeby prze-
wozowe.

Niewątpliwie pozytywnym następstwem planowania rozwoju publicz-
nego transportu zbiorowego zgodnie z ustawą będzie konieczność prowadzenia 
przez jego organizatorów szeroko zakrojonych badań rynkowych i marketingo-
wych o charakterze pierwotnym. Bez informacji z badań nie jest bowiem moż-
liwe opracowanie planu na satysfakcjonującym poziomie – przede wszystkim 
w zakresie popytu, fi nansowania usług przewozowych czy też preferencji doty-
czących wyboru rodzaju środków transportu oraz pożądanego standardu usług, 
pomimo że w tym ostatnim przypadku w ustawie nie doprecyzowano, przez kogo 
pożądanego: przez pasażerów, czy też przez organizatora.

Za walor rozwiązania ustawowego dotyczącego planowania publicznego 
transportu zbiorowego można uznać wprowadzenie konieczności uwzględniania 
przy opracowywaniu planu wszystkich istotnych dokumentów w zakresie zago-
spodarowania przestrzennego oraz wpływu transportu na środowisko i potrzeby 
jego zrównoważonego rozwoju. Pozytywnej oceny wymaga także obowiązek 
uwzględniania w planach transportu regionalnego planów opracowanych na 
wyższym szczeblu oraz uzgadniania planów opracowywanych na równoległych 
szczeblach.

Lepszym rozwiązaniem w zakresie integracji planów różnych szczebli 
byłoby, zamiast dostosowania planów niższego szczebla, koordynowanie dzia-
łań na różnych szczeblach przy ich opracowywaniu. Umożliwiłoby to równole-
głe opracowywanie planów na poszczególnych szczeblach6.

6 A. Brzeziński, M. Roszkowski, Plan transportowy – proces przygotowania, cel i zakres 
w ocenie ekspertów, w: I Forum Transportu Aglomeracyjnego. Konferencja naukowo-techniczna 
pt. „Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym”, SITK Oddział w Warsza-
wie, Warszawa 2009, s. 28.
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Organizowanie publicznego transportu zbiorowego, jako drugie zada-
nie nałożone w nowej ustawie na organizatora transportu regionalnego, polega 
w szczególności na:

 – badaniu i analizie potrzeb przewozowych,
 – podejmowaniu działań zmierzających do realizacji planu transportowego 

i jego aktualizacji,
 – zapewnianiu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego trans-

portu zbiorowego,
 – określaniu sposobu oznakowania środków transportu,
 – określaniu przystanków i dworców oraz ustalaniu stawek opłat za korzystanie 

przez operatorów i przewoźników z tych obiektów,
 – przeprowadzaniu postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świad-

czenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawieraniu 
umów,

 – ustalaniu opłat za usługi świadczone przez operatora w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego.

Zgodnie z ustawą organizator dokonuje wyboru operatora:
 – w trybie przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
 – udzielając koncesji na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi,
 – zlecając to zadanie bezpośrednio własnemu podmiotowi wewnętrznemu.

Nałożenie na organizatora transportu regionalnego przedstawionych zadań 
w zakresie organizacji regionalnego pasażerskiego transportu drogowego stwa-
rza jakościowo nową sytuację w obsłudze komunikacyjnej regionów.

Władze powiatów i województw będą musiały podjąć się o wiele szer-
szej działalności organizatorskiej, biorąc odpowiedzialność za standard obsługi 
komunikacyjnej swoich obszarów i zatrudniając operatorów. Problemem trud-
nym do rozwiązania może okazać się brak środków publicznych dla zapewnienia 
odpowiedniego standardu usług oraz racjonalność wydatkowania tych środków. 
Ryzyko nieracjonalności w tym zakresie wiąże się z możliwością bezpośredniego 
zatrudnienia własnego podmiotu wewnętrznego. Możliwość ta może skłonić nie-
które samorządy do posiadania takiego podmiotu. Zasadniczą wadą tego rozwią-
zania jest ograniczenie konkurencji i odejście od wykorzystywania mechanizmu 
rynkowego.

Innym zagrożeniem może okazać się wykonywanie zadań organizator-
skich w ramach transportu regionalnego odrębnie przez poszczególne samo-
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rządy uznane ustawowo za organizatorów. Sytuacja taka znajdzie odzwiercie-
dlenie w braku integracji funkcjonowania transportu regionalnego. Obok siebie 
będą wówczas funkcjonować na odrębnych zasadach, w tym taryfowo-bileto-
wych, linie gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Trzecim zadaniem nałożonym przez ustawę na organizatora transportu 
regionalnego jest zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Zadanie to 
polega w szczególności na:

 – wprowadzaniu zmian do umowy z operatorem,
 – ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego,
 – kontroli nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad prawidło-

wego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 – współpracy przy aktualizacji rozkładów jazdy,
 – analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych,
 – dokonywaniu zmian w przebiegu linii komunikacyjnych,
 – zatwierdzaniu rozkładów jazdy przewoźników działających komercyjnie,
 – administrowaniu systemem informacji dla pasażera.

Konieczność wypełniania przez organizatora określonych szczegółowych 
zadań w zakresie zarządzania publicznym transportem zbiorowym powinna mieć 
pozytywny wpływ na standard obsługi komunikacyjnej i racjonalność wydat-
kowania środków publicznych. Temu celowi ma służyć analizowanie realizacji 
zaspokajania potrzeb przewozowych oraz kontrola realizacji usług i przestrze-
gania zasad prawidłowego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. 
Pozytywnie należy ocenić ustawowe objęcie kontrolą ze strony organizatora nie 
tylko działalności zatrudnianych operatorów, ale także przewoźników świadczą-
cych usługi komercyjne. Podejście takie sprzyja integracji obu segmentów dzia-
łalności przewozowej.

W ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, poza ustanowieniem orga-
nizatora regionalnego pasażerskiego transportu drogowego i określeniem jego 
zadań, wyznaczono także zasady fi nansowania przewozów o charakterze uży-
teczności publicznej. Zgodnie z ustawą fi nansowanie przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej może polegać w szczególności na:

 – pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat za usługi,
 – przekazywaniu operatorowi rekompensaty z tytułu utraconych przychodów 

w związku ze stosowaniem uprawnień do przejazdów ulgowych lub poniesio-
nych kosztów w związku ze świadczeniem usług,
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 – udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realiza-
cję przewozów.

Do źródeł fi nansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
ustawowo zaliczono:
 – środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem,
 – środki z budżetu państwa,
 – wpływy ze sprzedaży biletów oraz opłat dodatkowych.

Z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju regionalnego pasażerskiego 
transportu drogowego duże znaczenie ma zapewnienie możliwości uzyskiwa-
nia przez operatorów nie tylko utraconych przychodów z tytułu obowiązywania 
uprawnień do przejazdów ulgowych, ale także rekompensaty do poniesionych 
kosztów, jeżeli przychody ze sprzedaży biletów wraz z refundacją nie zapewnią 
rentowności. Problemem praktycznym będzie prawidłowe obliczanie poziomu 
refundacji oraz rekompensaty – zarówno z punktu widzenia zapewnienia prze-
woźnikom odpowiedniej rentowności świadczenia usług, jak i racjonalnego 
wydatkowania środków publicznych przez organizatorów.

2.  Kierunki zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionalnego 
pasażerskiego transportu drogowego7

Kierunki zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionalnego pasażerskiego 
transportu drogowego w naszym kraju muszą uwzględniać rozporządzenie (WE) 
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 października 
2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego trans-
portu pasażerskiego oraz ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym trans-
porcie zbiorowym.

Dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju regionalnego pasażerskiego 
transportu drogowego niezbędne jest właściwe wypełnianie swojej roli przez 
władze publiczne na szczeblu rządowym i samorządowym.

Władze te powinny zmierzać do integracji:

7  Opracowano na podstawie: O. Wyszomirski, K. Grzelec., H. Kołodziejski, M. Gromadzki, 
M. Józefowicz, M. Wolański, Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskie-
go transportu drogowego w latach 2008–2015 w świetle przewidywanych zmian organizacyjnych, 
prawnych i społecznych, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, War-
szawa 2008, s. 1–118.
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 –  wewnętrznej, w ramach tego transportu,
 –  zewnętrznej, z transportem kolejowym i miejskim.

Zasadniczym celem integracji jest zapewnienie możliwości podróżowania 
na podstawie jednego biletu, także w sytuacji gdy realizacja przemieszczenia 
wymaga skorzystania z usług więcej niż jednego organizatora lub nawet rodzaju 
transportu. Konieczne jest ujednolicenie ulg w opłatach obowiązujących w róż-
nych rodzajach transportu, pomimo tego, że jest to problem bardzo trudny pod 
względem społeczno-politycznym. Zapewne właśnie z tych względów nie udało 
się go rozwiązać w nowej ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

W ramach integracji transportu regionalnego organizatorzy transportu 
powinni powoływać zarządy transportu jako podmioty organizujące wyłącznie 
regionalny pasażerski transport drogowy lub jako podmioty organizujące cały 
pasażerski transport regionalny (drogowy i kolejowy).

Podmioty te powinny przyjąć jedną z następujących form organizacyjno-
prawnych:
 –  spółki samorządów terytorialnych,
 –  związku komunalnego samorządów terytorialnych, pod warunkiem powsta-

nia możliwości prawnych powoływania takich związków z udziałem woje-
wództwa, powiatów i gmin.

Duże znaczenie z punktu widzenia efektywności ekonomiczno-fi nansowej 
regionalnego pasażerskiego transportu drogowego ma status własnościowy ope-
ratorów. Należy zmierzać w kierunku prywatyzacji przedsiębiorstw komunikacji 
samochodowej, działających w formie spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw 
państwowych, po ich uprzedniej komercjalizacji przez:
 –  prywatyzację kapitałową,
 –  wykupywanie spółek przez podmioty zewnętrzne,
 –  wnoszenie spółek jako aportu do innego podmiotu funkcjonującego jako 

spółka.
Kształtowanie dostępu do rynku regionalnego pasażerskiego transportu dro-

gowego powinno opierać się na polityce otwartego rynku z konkurencją regulo-
waną. W transporcie tym podstawowy zakres usług powinni świadczyć opera-
torzy zatrudnieni do realizacji zadań przewozowych wyznaczonych przez wła-
dzę publiczną za pośrednictwem organizatora w trybie zamówień publicznych. 
Zatrudnianie przewoźników na zasadzie zlecania przewozów własnemu pod-
miotowi wewnętrznemu nie powinno być regułą, lecz wyjątkiem ze względu na 
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negatywne następstwa ograniczania konkurencji i funkcjonowania przewoźni-
ków stanowiących własność samorządu.

Działalność operatorów zatrudnianych przez zarząd transportu powinna być 
regulowana tylko w ograniczonym zakresie. Podmiot ten decydowałby jedynie 
o relacjach i liczbie połączeń w poszczególnych relacjach – z uwzględnieniem 
różnych okresów doby, tygodnia i roku oraz standardu taboru. Operatorzy zatrud-
niani przez zarząd powinni spełniać wysokie wymagania jakościowe dotyczące 
przede wszystkim taboru i wpływu jego eksploatacji na środowisko.

Przedmiotem przetargu na świadczenie usług w regionalnym pasażer-
skim transporcie drogowym przez operatorów powinna być oczekiwana dopłata 
budżetowa uwzględniająca refundację ulg i rekompensatę do kosztów świad-
czonych usług, przy obowiązywaniu cen maksymalnych wyznaczonych przez 
zarząd transportu.

W regionalnym pasażerskim transporcie drogowym ważną rolę powinni 
odgrywać przewoźnicy, którzy kształtowaliby ofertę przewozową we własnym 
zakresie i uzyskiwali potwierdzenie zgłoszenia przewozów. Skala działalności 
takich przewoźników, otrzymujących przychody tylko od pasażerów, byłaby uza-
leżniona od poziomu ilościowego i jakościowego oferty przewozowej operato-
rów. Mając na uwadze specyfi kę obsługi przewozowej regionu, determinowaną 
obszarem i odległością podróży, można przyjąć, że dla przewoźników komercyj-
nych będzie istniała określona nisza rynkowa zapewniająca opłacalność działal-
ności.

Operatorzy i przewoźnicy, którzy uzyskali dostęp do rynku, powinni być 
kontrolowani w zakresie działania na rynku zgodnie z kontraktem lub zgłosze-
niem. Skuteczna kontrola jest niezbędnym warunkiem właściwego funkcjonowa-
nia poszczególnych rynków. Jedną z istotnych przyczyn niewłaściwego funkcjo-
nowania rynku regionalnego pasażerskiego transportu drogowego jest brak odpo-
wiedniej kontroli świadczenia usług. Za nierespektowanie postanowień kontrak-
tów i zgłoszeń powinny być nakładane kary ekonomiczne i administracyjne.

Warunkiem prawidłowej obsługi komunikacyjnej na rynku drogowego 
transportu regionalnego jest zapewnienie dostępu do infrastruktury. Właściwym 
rozwiązaniem byłoby dysponowanie dworcami i przystankami przez zarząd 
transportu. Dworce powinny stanowić własność gmin, na obszarach których 
się znajdują. Gminy przekazywałyby do dyspozycji zarządu transportu dworce 
i przystanki na swoim obszarze. Doprowadzenie do takiej sytuacji jest jednak 
bardzo trudne, ponieważ:
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 –  dworce funkcjonujące w regionalnym transporcie drogowym stanowią prze-
ważnie własność określonego operatora lub przewoźnika, z reguły obec-
nego lub byłego przedsiębiorstwa PKS, które jest właścicielem lub korzysta 
z dzierżawy wieczystej terenu;

 –  przystanki zlokalizowane przy drogach różnych kategorii mogą należeć do 
poszczególnych zarządców dróg.

Przejęcie przez samorząd dworca stanowiącego własność określonego 
przedsiębiorstwa przewozowego w celu przekazania go w użytkowanie zarzą-
dowi transportu może nastąpić przez:
 –  wykupienie dworca,
 –  wydzierżawienie dworca,
 –  powierzenie właścicielowi dworca przez zarząd transportu świadczenia usług 

dworcowych na jego rzecz.
Podmiot dysponujący dworcem będzie zainteresowany określoną formą 

udostępnienia dworca zarządowi transportu pod warunkiem uzyskania satysfak-
cjonującej zapłaty. O ile nie uzna za korzystne sprzedanie dworca, to zapewne 
zdecyduje się na jego wydzierżawienie lub świadczenie usług dworcowych. 
Prawo powinno zapobiegać ewentualności sprzedaży dworca, zlokalizowanego 
w atrakcyjnym miejscu z punktu widzenia obsługi pasażerów, podmiotom trze-
cim, które zainteresowane byłyby wykorzystywaniem dworca całkowicie lub 
w większości do celów nie związanych z obsługą pasażerów.

W sytuacji braku możliwości rozwiązania problemu korzystania przez 
zarząd transportu z dworca stanowiącego własność prywatną lub w sytuacji nie-
dogodnej lokalizacji czy też braku wystarczającej powierzchni terenu prywat-
nego dworca należy podjąć działania zmierzające do wybudowania nowego 
dworca, który pełniłby funkcję terminalu intermodalnego lub węzła przesiad-
kowego, w zależności od uwarunkowań transportowych. Dworzec taki powi-
nien stanowić własność samorządów terytorialnych i być w dyspozycji zarządu 
transportu. Biorąc pod uwagę dążenie do integracji poszczególnych rodzajów 
transportu oraz rolę w tym zakresie zarządu transportu, reprezentującego samo-
rządy, należy określić zaangażowanie tych jednostek, także w kolejowe inwesty-
cje dworcowe. Trzeba bowiem dążyć do powstawania terminali intermodalnych 
skupionych wokół dworców kolejowych. Terminale te powinny być w dyspozy-
cji zarządów transportu. W sytuacji dysponowania dworcami i przystankami oraz 
terminalami intermodalnymi przez zarządy transportu wszyscy operatorzy i prze-
woźnicy mieliby zapewniony dostęp do tej infrastruktury.
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Podsumowanie

Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego 
wymaga zmian. Kierunki rozwoju tego transportu są zdeterminowane przez roz-
porządzenie Unii Europejskiej z 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz krajową ustawę z 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym.

Dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju regionalnego pasażerskiego 
transportu drogowego niezbędne jest właściwe wypełnianie przez władzę 
publiczną szczebla rządowego i samorządowego określonych zadań. Samorządy, 
jako organizatorzy transportu, powinny powoływać zarządy transportu regional-
nego – w minimalnym wymiarze – jako podmioty organizujące wyłączenie zin-
tegrowany regionalny pasażerski transport drogowy, w maksymalnym wymia-
rze – cały pasażerski transport regionalny (drogowy i kolejowy). Należy zmie-
rzać w kierunku prywatyzacji przedsiębiorstw komunikacji samochodowej dzia-
łających w formie spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, które 
będą zatrudniane przez zarządy transportu w charakterze operatorów świadczą-
cych usługi przewozowe w regionalnym transporcie drogowym.

Kształtowanie dostępu do rynku powinno opierać się na polityce otwar-
tego rynku z konkurencją regulowaną, w ramach której działalność operatorów 
zatrudnianych przez zarządy transportu byłaby regulowana tylko w ograniczo-
nym zakresie.
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CREATING THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF REGIONAL 
ROAD TRANSPORT IN ACCORDING TO PUBLIC MASS TRANSPORT ACT

Summary

The regional road transport functions in a competitive surrounding. It plays a sig-
nifi cant role in the creation of development of regions. Its functioning and development 
should be arranged with taking into consideration all the crucial conditionings such as the 
formal-legal regulations with distinction of the lately enacted act concerning the public 
mass transport.

While creating the functioning and development of regional road transport one 
should aim at an open market with regulated competition where the activity of operators 
employed by the self-government transport organizers would be regulated only in a lim-
ited range. An important aim of the changes in organization of regional road transport 
should be providing an integrated transport offer in the region.

Translated by Olgierd Wyszomirski
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