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WSTĘP

Pasażerski transport regionalny jest istotnym czynnikiem rozwoju społecz-
no-gospodarczego każdego kraju. Jego znaczenie jako determinanty rozwoju go-
spodarczego oraz poziomu życia obywateli wzrasta wraz z nadawaniem regio-
nom większej podmiotowości. Jako element krajowego systemu transportowego 
transport regionalny, dzięki układowi powiązań wewnętrznych i zewnętrznych, 
decyduje o funkcjonalności całego systemu i jego efektywności. Przede wszyst-
kim determinuje poziom zaspokojenia społecznej potrzeby mobilności oraz od-
działuje na jej rozmiar i wzorce. 

Pojęcie pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce nie ma normatyw-
nej definicji. Umownie przyjmuje się, że ramy przestrzenne tego rodzaju trans-
portu wyznacza obszar województwa. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że 
pasażerski transport regionalny jest jedną z form (obok motoryzacji indywi-
dualnej) zaspokajania potrzeb transportowych mieszkańców województwa 
oraz osób przybywających na ten obszar w celach służbowych, turystycz-
nych i osobistych. W zakresie tego pojęcia mieszczą się usługi transportu zbio-
rowego wszystkich gałęzi transportu z wyłączeniem komunikacji miejskiej. 

Zagadnienia funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego są waż-
nym obszarem badawczym, ponieważ w następstwie liberalizacji rynku usług 
transportowych i deregulacji, a szczególnie regionalizacji transportu, zapocząt-
kowanej w Polsce w 2009 r. wraz z komunalizacją („usamorządowieniem”) trans-
portu kolejowego, w tym segmencie przewozów napotyka się najwięcej proble-
mów. Dotyczą one sfery regulacyjnej i realnej transportu, zwłaszcza organizacji, 
nadzoru, finansowania, stanowienia opłat, kształtowania oferty usługowej czy 
też przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z tytułu braku dostępu do usług 
transportu publicznego.

 Rozwiązanie problemów pasażerskiego transportu regionalnego wymaga 
podejścia systemowego. Takie podejście zaprezentowano w tej publikacji. Wy-
korzystano w niej dorobek grantu NCN (nr N N112368440) pt. Model funkcjo-
nowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce, który pod moim kie-
runkiem został w 2012 roku zrealizowany na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Elżbieta Załoga
redaktor Zeszytu
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SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ZNACZENIE 
TRANSPORTU REGIONALNEGO

Streszczenie

Funkcjonowanie transportu może pozytywnie wpływać na rozwój społeczno-go-
spodarczy kraju oraz regionów, zatem uzasadnione są nakłady ponoszone na jego rozwój. 
Skutki rozwoju transportu w regionie mogą mieć charakter bezpośredni (czas podróży, 
koszty i bezpieczeństwo) i pośredni (dostępność regionu, wielkość zatrudnienia, poziom 
efektywności procesów gospodarczych – transportowych i pozatransportowych), społecz-
na integracja, efekty środowiskowe. Pełni więc on bardzo ważne role społeczne, gdyż jest 
narzędziem pogłębiania integracji społecznej i warunkuje mobilność społeczną.

Wsparciem w opracowywaniu w tworzeniu zrównoważonego systemu transporto-
wego mogłyby być modele wpływu transportu na rozwój społeczno-gospodarczy regio-
nów, które pozwalałyby ocenić efektywność proponowanych rozwiązań transportowych.

Słowa kluczowe: transport, rozwój regionalny, efektywność transportu, transport regio-
nalny
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Wstęp

Funkcjonowanie transportu może pozytywnie wpływać na rozwój społecz-
no-gospodarczy kraju oraz regionów, zatem uzasadnione są nakłady ponoszone na 
jego rozwój, szczególnie jeśli wpływ ten ma charakter wymierny i ekonomiczny. 
Stosunkowo większym problemem jest uzasadnienie ponoszenia tych nakładów, 
jeśli transport ma wspierać realizację celów o charakterze społecznym. Zarów-
no jednak w odniesieniu do celów ekonomicznych, jak i społecznych występuje 
problem optymalnego rozwoju transportu, uwzględniający nie tylko pozytywne, 
ale i negatywne efekty rozwoju transportu. Istotne znaczenie mają wszelkie decy-
zje dotyczące nie tylko infrastruktury, lecz także transportu w regionie. 

Jeszcze bardziej problematyczne staje się ustalenie powyższych związków 
w odniesieniu do rozwoju regionalnego. Co więcej, w odniesieniu do regionów 
może wystąpić specyficzny problem negatywnego wpływu rozwoju transportu 
na rozwój regionów.

1. Wpływ transportu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

Aby ocenić wpływ transportu na rozwój regionów, należy najpierw okre-
ślić miary tego rozwoju. Pomocna może być identyfikacja celów rozwoju oraz 
opracowanie kryteriów oceny ich realizacji. Pośrednio można je znaleźć w defi-
nicjach rozwoju regionalnego.

Rozwój regionalny obejmuje zjawiska gospodarcze, społeczne i przestrzen-
ne, a definiowany jest on w różny sposób, w zależności od autora5. Przykładowe 

definicje brzmią:
„Rozwój regionalny to systematyczna poprawa konkurencyjności podmiotów go-
spodarczych i poziomu życia mieszkańców oraz wzrostu potencjału gospodarcze-
go regionów, przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju”.
„Trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału gospodarczego w skali 
określonej jednostki terytorialnej”.
„Trwały wzrost trzech elementów: potencjału gospodarczego regionów, ich siły 
konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców”.

Cele wymienione w powyższych definicjach mają charakter bardzo ogólny, 
mogłyby jednak zostać skwantyfikowane. Wygodniej jest jednak, szczególnie 
z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji, w tym planowania rozwo-

5 Metody oceny rozwoju regionalnego, pr. zb. pod red. D. Stahl, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 13.
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ju transportu (i oceny tego rozwoju), posługiwać się konkretnymi, wymiernymi 
efektami. Mogą nimi być np.: wzrost liczby nowych przedsiębiorstw i nowych 
miejsc pracy, powiększenie ilości zasobów mieszkaniowych, powołanie nowych 
urządzeń i instytucji sektora usług publicznych, nowe dobra i usługi, atrakcyjne 
lokalizacje, wysokiej jakości środowisko przyrodnicze, wiedza, kwalifikacje za-
wodowe i umiejętności regionalnej społeczności oraz jej kreatywna aktywność, 
a także skłonności innowacyjne.

Należy jednak uwzględnić również cele już sformułowane w różnych doku-
mentach, w tym przede wszystkim w Strategii Rozwoju Kraju, m.in. określającej 
cele i priorytety polityki rozwoju regionalnego w Polsce6. Podobnie jak polityka 
regionalna UE, uwzględnia ona zasady zrównoważonego rozwoju, a więc dąże-
nia do równowagi w rozwiązywaniu problemów o charakterze ekonomicznym, 
społecznym i ekologicznym. Polityka ta zakłada m.in. zmniejszenie bezrobocia 
na obszarach, gdzie jest ono szczególnie wysokie, zwiększenie wykorzystania 
zasobów krajowych, wyrównywanie różnic między regionami, zachowanie 
i umocnienie kultur regionalnych i regionalnych tożsamości oraz osiągnięcie lep-
szej równowagi między ludnością i środowiskiem. 

Wyróżnia się różnorodne czynniki rozwoju regionalnego: zasoby demogra-
ficzne, regionalny ekosystem, infrastrukturę, gospodarkę regionalna, przestrzeń 
regionu, czynniki egzogeniczne (globalizacja, integracja, warunki makroekono-
miczne), czynniki określające zdolność reagowania regionu na zmiany w makro-
otoczeniu (elastyczność gospodarki regionu, wewnętrzne możliwości kapitałowe, 
aktywność i otwartość regionu)7.

Do istotnych czynników rozwoju regionu zaliczyć należy także transport, 
w tym transport pasażerski. Transport w szerokim znaczeniu – w tym również 
publiczny, zbiorowy transport regionalny – pozwala na integrację regionu, przez 
co może się stać ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Jego wpływ za-
leży od oddziaływania innych czynników, w tym przykładowo charakteru re-
gionu (specyfika geograficzna, demograficzna) oraz rodzaju prowadzonej w nim 
działalności gospodarczej. Najwcześniejsze badania o charakterze zarówno te-
oretycznym, jak i empirycznym wykazały, że poprawa funkcjonowania trans-
portu pozwala zmniejszyć koszty działalności gospodarczej w różnym stopniu 
– w zależności od branży. Wielkość rynku pracy (i związany z nią czas podróży 
i koszty) może się inaczej kształtować w różnych gałęziach gospodarki. Ponadto 

6 Cele i priorytety polityki rozwoju regionalnego zawarte są w Strategii Rozwoju Kraju 
2007–2015 oraz Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007–2013.

7 Metody oceny rozwoju regionalnego..., s. 16–18.
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zarówno pokonywane odległości, jak i stosowane sposoby dojazdu (środek trans-
portu) do pracy zależą w dużym stopniu od charakteru tej pracy i zajmowanego 
stanowiska8. 

Wśród celów ekonomicznych osiąganych dzięki transportowi można wy-
mienić zwiększenie konkurencyjności regionów przez np. poprawę jakości sy-
stemów transportu, co umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnej siły roboczej. 
Natomiast do celów społecznych zaliczyć można redystrybucję (dzięki systemo-
wi transportowemu regionu) aktywności gospodarczej między przestrzennymi 
obszarami, krajami lub sektorami, służącej zmniejszeniu dysproporcji dochodo-
wych i promowaniu spójności społecznej.

Mówiąc o wpływie transportu na rozwój społeczno-gospodarczy, zazwy-
czaj myśli się o inwestycjach infrastrukturalnych, co jest zrozumiałe, jako że wy-
magają one znacznych nakładów pieniężnych, a ich realizacja wiąże się z dużym 
ryzykiem oraz efektami zewnętrznymi. Ich wpływ jest największy spośród dzia-
łań podejmowanych w sferze transportu. Z tych powodów to właśnie problemowi 
efektywności ekonomicznej infrastruktury poświęcona jest największa uwaga. 
Jednak bezpośrednie i pośrednie korzyści społeczno-gospodarcze osiągane są 
przede wszystkim dzięki świadczonym usługom transportowym zarówno w prze-
wozach ładunków, jak i pasażerów. Z punktu widzenia polityki rozwoju regionu, 
za której tworzenie i realizację odpowiedzialne są jej władze, szczególnie istotne 
są usługi regionalnego transportu zbiorowego. Z punktu zaś widzenia transportu 
zbiorowego – istotna jest nie tylko liniowa, ale również punktowa infrastruktura 
(przystanki, stacje), ich liczba i lokalizacja. Korzyści dla gospodarki i społeczeń-
stwa regionu wynikają więc z całości systemu transportowego, składającego się 
zarówno z czynników miękkich (usługi), jak i twardych (supra- i infrastruktura), 
które są ze sobą mocno powiązane. Przykładowo jakość podróżowania w zbioro-
wym transporcie pasażerskim może być oceniana przy uwzględnieniu komfortu 
jazdy, zatłoczenia i jakości informacji, czystości itd.9

8 G. Weisbrod, D. Vary, G. Treyz, Measuring the Economic Costs of Urban Traffic Con-
gestion to Business, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research 
Board, t. 1839, nr 1 (1 January 2003), s. 98–106.

9 W USA stosowane są pojęcia „jakość podróży” (ang. „ride quality”), do oceny któ-
rej wykorzystuje się wskaźnik „indeks komfortu podróży” (ang. „ride comfort index”). Kom-
fort podróżowania zależeć może od różnych czynników; nie tylko od jakości usług samych prze-
woźników, ale również od jakości infrastruktury – np. gładkości powierzchni autostrady. Vide: 
Impact of Transport Infrastructure Investment on Regional Development, Paperback – Large Print, 
by OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Author), June 6, 2002, 
s. 34.
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Na poziomie regionalnym punkt ciężkości problemów transportowych zależy 
od charakteru samego regionu. Jeśli jest to region z jednym centrum (duże domi-
nujące miasto), istotna jest dostępność do tego centrum. Konsekwencje większej 
dostępności transportowej w regionie mogą być różne – większa atrakcyjność da-
nego obszaru, większe poczucie integracji ze społeczeństwem regionu, mniejsze 
odczucie peryferialności jako niedogodności, wystawienie lokalnych ośrodków 
gospodarczych na presję konkurencyjną ze strony centrum. Rezultatem zwięk-
szania tej dostępności może być zmiana struktury gospodarki regionu. 

Istnieje wiele różnych rodzajów korzyści wynikających z rozwoju transpor-
tu dla rozwoju regionu, które określa się jako bezpośrednie i pośrednie efekty 
rozwoju transportu w regionie10 (zob. rys. 1).

ROZWÓJ TRANSPORTU 

Efekty bezpośrednie 

Redukcja czasu podró y

Obni ka kosztów transportu 

Zwi kszone bezpiecze stwo

Efekty pośrednie 

Dost pno  regionu 

Zatrudnienie 

Efektywno

Spo eczne „w czenie” 

Efekty rodowiskowe 

Rys. 1. Efekty bezpośrednie i pośrednie rozwoju transportu regionalnego
Źródło: opracowanie własne Dariusza Milewskiego na podstawie: Impact of Transport Infrastruc-

ture Investment on Regional Development... 

Efekty bezpośrednie to przede wszystkim czas podróży, koszty i bezpie-
czeństwo, będące wyznacznikami warunków przemieszczania. Są to więc efekty 
odczuwane przez bezpośrednich użytkowników transportu (zarówno usługodaw-
ców, jak i usługobiorców usług transportowych, czyli gestorów ładunków oraz 
pasażerów). 

10 Impact of Transport Infrastructure…, s. 8–13.
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Efekty pośrednie wynikają z bezpośrednich i mają szerszy zakres. Przykła-
dowo efekty pośrednie mające wpływ na sieć transportową to: wzbudzony ruch, 
zmiana gałęzi transportu, niezawodność i jakość usług transportowych. Wystę-
powanie efektów pośrednich wiąże się jednak przede wszystkim z następującymi 
skutkami społeczno-ekonomicznymi:

− dostępność regionu,
− wielkość zatrudnienia,
− poziom efektywności procesów gospodarczych (transportowych i poza-

transportowych),
− społeczne integracja (social inclusion),
− efekty środowiskowe.
Oszczędności czasowe w pasażerskim transporcie zbiorowym są trudne 

do oszacowania m.in. dlatego, że wartość czasu w transporcie jest oceniana np. 
w zależności od fazy przemieszczania (czas oczekiwania na autobus, jazda). War-
tość tego czasu zmienia się też w trakcie podróży – wraz z jej wydłużaniem 
zwiększyć się może dyskomfort podróżnego11. Oczywiście zróżnicowanie ocen 
występuje też między samymi podróżnymi.

Według M. Wardmana na całkowity koszt wynikający z wydłużenia czasu 
transportu składają się: koszt alternatywny czasu poświęconego na dojazd i strata 
wynikająca z niewykorzystania tego czasu na inne czynności12. W transporcie 
pasażerskim koszty te trudniej jest obliczyć. Czas poświęcony w podróży zwią-
zanej z obowiązkami zawodowymi może być przeliczany według stawki godzi-
nowej pracownika, natomiast w innych przypadkach (celach niebiznesowych) – 
wartość czasu oceniana jest niżej (zazwyczaj ok. 50% wynagrodzenia). Zależy to 
również od sposobu przemieszczania oraz dochodów użytkownika transportu13. 
Jak wynika z przeprowadzonych badań, niemal 13,6 mln zł dziennie tracą kie-
rowcy wskutek kongestii w siedmiu największych miastach Polski: Warszawie, 
Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. Rocznie stano-
wi to 31 mld zł. Wyliczenia te opierają się właśnie na założeniu, że czas stracony 
w trakcie procesu transportowego (ujmującego postoje) mógłby być poświęcony 

11 H. Mohring, J. Schroeter, and P. Wiboonchutikula, The Values of Waiting Time, Travel 
Time, and a Seat on a Bus, „Rand Journal of Economics”, 1987, t. 18, nr 1, s. 40–56.

12 M. Wardman, The Value of Travel Time: A Review of British Evidence, „Journal 
of Transport Economics and Policy”, 1998, t. 32, nr 3, s. 285–316.

13 Ta zależność nie została dokładnie zbadana, ale wyniki wielu badań wskazują, że war-
tość czasu rośnie wraz z dochodami. 
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na uzyskiwanie dodatkowych dochodów. Koszty więc zależą od wielkości docho-
dów w poszczególnych miastach i poszczególnych osób14.

Na bezpieczeństwo, mierzone ilością wypadków oraz ich skutkami (śmierć, 
utrata zdrowia, straty majątkowe, koszty opieki zdrowotnej, ubezpieczeń), wpły-
wają różnorodne czynniki: parametry dróg (geometryczne i nawierzchnia) oraz 
miejsce, w którym odbywa się przemieszczanie15, warunki meteorologiczne, 
środowiskowe, uszkodzenia mechaniczne pojazdów, parametry pojazdów (masa, 
ładowność, mocy silnika, konstrukcja zawieszenia, przebiegi roczne), czynnik 
ludzki. 

Bezpieczeństwo można poprawić przez działania o zróżnicowanym charak-
terze: zmniejszenie kongestii, zmiany w sygnalizacji, stosowanie pasów skrętów, 
ograniczenia w przechodzeniu przez jezdnię, wprowadzanie zmian do stanu pasa 
drogowego – takich jak położenie nowej nawierzchni do usunięcia dziur, tworze-
nie bezpieczniejszego środowiska jazdy, ograniczenia prędkości.

Chociaż zdrowie i życie ludzkie – jak się wydaje – nie ma ceny, to jednak 
z wypadkami wiążą się konkretne i wymierne skutki ekonomiczne. 

Konsekwencje wypadków są zwykle sklasyfikowane w trzech kategoriach: 
ofiary śmiertelne, ranni i szkody majątkowe. Stosunkowo łatwiej jest wyliczyć 
straty materialne, takie jak szkody w pojeździe czy ładunku, usługi ratownicze 
i medyczne albo utrata zarobku. Mogą być one wycenione na bazie kosztów na-
praw i remontów albo składek ubezpieczeniowych. Większym problemem jest 
wycena strat niematerialnych, takich jak smutek, cierpienie, jakość życia i samo 
życie ludzkie, co sprawia, że wycena ta będzie zawsze subiektywna i dysku-
syjna. 

Podróże pasażerów do i z pracy mają co najmniej dwa aspekty związane 
z dostępnością:

1. Zwiększona wydajność siły roboczej – poprawa dostępności pozwala 
skrócić czas podróży, który może być następnie wykorzystany w dzia-
łalności produkcyjnej.

2. Zwiększone geograficzne rozmiary rynku pracy w regionie – jeśli po-
prawa dostępności prowadzi do zwiększenia odległości podróży w tym 
samym czasie podróży, to wzrasta zakres wyboru dla pracowników 

14 Raport o korkach w 7 największych miastach Polski Warszawa, Łódź, Wrocław, Kra-
ków, Katowice, Poznań, Gdańsk. Wyniki badań przeprowadzonych przez Deloitte i Targeo, ma-
rzec 2012, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/LocalAssets/Documents/Raporty, bada-
nia, rankingi/pl_Raport_Korki2011_marzec2012.pdf (DATA ODCZYTU).

15 Więcej wypadków występuje na głównych arteriach miasta niż na autostradach i dro-
gach ekspresowych.



14 E. Kuciaba, T. Kwarciński, D. Milewski, E. Załoga

i pracodawców. Pozwala to na zwiększenie specjalizacji w regionalnych 
rynkach pracy przez lepsze dopasowanie umiejętności (kompetencji) 
oferowanych i oczekiwanych na tych rynkach.

Wpływ transportu regionalnego na poziom zatrudnienia jest dwustronny. 
Większa dostępność transportowa może przyczyniać się do tworzenia miejsc pra-
cy, ale też – prowadzić do ich relokacji w regionie dzięki możliwości dojazdu do 
pracy z odległych miejscowości.

Zmniejszająca się dostępność transportowa wskutek np. zamykania połączeń 
kolejowych czy autobusowych może prowadzić do społecznego wykluczenia, co 
z kolei będzie skutkować takimi zjawiskami społecznymi, jak bezrobocie, niski 
poziom umiejętności i dochodów, złe warunki mieszkaniowe, słaby dostęp do 
edukacji, wysoka przestępczość, zły stan zdrowia i rozpad rodziny. Społeczne 
„włączenie”16 jako przeciwieństwo „społecznego wykluczenia” można osiągnąć 
dzięki zwiększeniu dostępności transportowej oraz mobilności społeczeństwa. 
Trudno jest jednak stwierdzić, czy poprawa funkcjonowania transportu jest 
w stanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie danej społeczności. 

Do korzyści użytkowników transportu zalicza się również możliwość wybo-
ru sposobu podróżowania. Dla mieszkańców rejonu, w którym udział motoryzacji 
indywidualnej jest bardzo duży, ilość i jakość dostępnych opcji transportowych, 
takich jak jazda na rowerze, ruch pieszy, współużytkowanie środków transportu 
(ang. „ridesharing”) stanowią o jakości życia w tym rejonie. Ograniczenia mogą 
stwarzać zatłoczone drogi, poszerzanie ulic (tworzenie barier). Pojawia się tutaj 
nawet problem równości w dostępności transportowej dla osób niezmotoryzowa-
nych, niepełnosprawnych czy o niższych dochodach.

Powiązania o charakterze systemowym występują również w samej sieci 
transportowej. Zwiększenie przepustowości na danej linii to korzyści nie tyl-
ko dla tego konkretnego połączenia, ale całej sieci, ponieważ inne połączenia 
mogą być odciążone. Efekty te odnoszą się zarówno do infrastruktury transpor-
towej, jak i usług publicznego transportu. Budowa nowej drogi, np. autostrady, 
może spowodować wygenerowanie dodatkowego ruchu lub zmiany w sposobach 
podróżowania, szczególnie w dłuższym okresie czasu.

16 Wolne tłumaczenie terminu „social inclusion”, częściej stosowane jest określenie „inte-
gracja społeczna”, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania.



15Społeczne i ekonomiczne znaczenie transportu regionalnego

2. Znaczenie transportu dla integracji społecznej

Transport, z uwagi na pełnione funkcje, zwykle jest postrzegany jako waż-
ny czynnik integracji. Może ona mieć różny charakter, ale najczęściej wymienia 
się integrację ekonomiczną, społeczną oraz przestrzenną. W ramach poszcze-
gólnych rodzajów integracji cechy systemu transportowego decydują o poziomie 
spójności regionów, państwa czy ugrupowań państw, wpływają także na spójność 
społeczną. 

Dostęp do motoryzacji indywidualnej, sieci infrastruktury transportu oraz 
usług transportu zbiorowego warunkuje mobilność społeczną i decyduje o jej 
rozmiarze. W ubiegłym dziesięcioleciu podmioty polityki transportowej UE 
i państw członkowskich z niepokojem obserwowały zjawisko rosnącej mobil-
ności społecznej, mając głównie na względzie potrzebę ochrony środowiska,  
zmniejszenia zatłoczenia w miastach czy poprawę bezpieczeństwa na drogach. 
Powstawały nawet koncepcje ograniczania mobilności. Szybko jednak zweryfi-
kowano takie podejście i skoncentrowano się na zarządzaniu mobilnością, bez 
pokusy jej ograniczania. 

Pojęcie mobilności, zwane też ruchliwością społeczną, wywodzi się z so-
cjologii17 i tam rozpatrywane jest w kilku wymiarach. H. Rogall definiuje mo-
bilność jako „możliwość dotarcia do wszystkich miejsc, w których człowiek chce 
się znaleźć”18. W ekonomice transportu termin ten odnosi się do pokonywania 
przestrzeni przy pomocy środków transportu bądź pieszo. Podstawową przesłan-
ką mobilności jest potrzeba transportowa. Ona, w połączeniu z siłą nabywczą, 
wyznacza: cel, częstotliwość, odległość oraz sposób przemieszczania się.

Transport regionalny jest jedną z form (obok motoryzacji indywidualnej) 
zaspokajania potrzeby mobilności mieszkańców zdefiniowanych obszarów (wo-
jewództwa) oraz osób przybywających na ten obszar w celach służbowych, tu-
rystycznych i osobistych. Podstawową funkcją transportu regionalnego jest 
zaspokajanie potrzeby dojazdu do pracy i szkół. Poza tym służy on realizacji 
także innych potrzeb społecznych, jak:

− przejazdy służbowe do głównych centrów gospodarczych i za granicę, 
− zakupy, załatwianie spraw urzędowych,

17 Twórcą definicji mobilności jest Pitrim A. Sorokin (1889–1968), amerykański socjo-
log pochodzenia rosyjskiego, który zdefiniował ją jako „zjawisko przemieszczania się jednostek 
w przestrzeni społecznej”. Za: Ł. Zadęcki, Społeczne podstawy ładu politycznego, Uniwersytet 
Warszawski, Warszawa 2011, s. 87.

18 Zob. H. Rogall, Ekonomika zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka 
Wydawnictwo, Poznań 2010, s. 461.
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− opieka medyczna,
− udział w imprezach kulturalnych, sportowych,
− udział w życiu politycznym i religijnym,
− utrzymywanie więzi rodzinnych i społecznych,
− rekreacja i turystyka itp.
Publiczny transport regionalny ma charakter usługi użyteczności publicznej, 

co przemawia za zobowiązaniem państwa do zapewnienia dostępu do tych usług 
w sposób niedyskryminacyjny i ciągły19. Miarą dostępności do usług przewozo-
wych jest poziom integracji transportu. Regulacja UE20 przez publiczne usługi 
w zakresie zintegrowanego transportu pasażerskiego rozumie „połączone usługi 
transportowe na określonym obszarze geograficznym, zawierające wspólny sy-
stem informacyjny i biletowy oraz wspólny rozkład jazdy”. Efektywny trans-
port regionalny wymaga koordynacji usług w przestrzeni i czasie – tzw. randez 
– vous21. Integracja dotyczyć może także kilku podsystemów transportu: ruchu 
pieszego, rowerowego, motoryzacji indywidualnej i komunikacji publicznej. 

Zintegrowany transport pasażerski w regionie jest narzędziem pogłębia-
nia integracji społecznej na tyle istotnym, że wszelkie jego ograniczenia mogą 
przyczyniać się do wykluczenia społecznego22. Komisja Europejska uznała, że 
do takiego stanu poza ubóstwem prowadzą akumulacja i kombinacja kilku typów 
deprywacji, w tym: brak edukacji, pogorszenie warunków zdrowia, bezdomność, 
utrata wsparcia rodzinnego, brak uczestnictwa w regularnym życiu społeczeństwa 
i brak możliwości podjęcia pracy23. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla 
Polski (NSJS) z 2004 r. definiuje wykluczenie społeczne jako „sytuację unie-
możliwiającą lub znacznie utrudniającą jednostce lub grupie, zgodne z prawem 
pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury spo-
łecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób”. Zakres 
wykluczenia może dotyczyć funkcji społecznych, ekonomicznych, politycznych, 

19 Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paź-
dziernika 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 
(DzU UE L.315 z 3.12.2007).

20 Ibidem, art. 2, pkt m.
21 Suburban and Regional Railways Landscape in Europe, ERRAC – the European Rail 

Research Advisory Council, October 2006, www.uitp.org/public transport (16.11.2011).
22 Wykluczenie społeczne jest skutkiem oddziaływania czynników o różnym charakte-

rze, wśród których dominują: ekonomiczne, techniczne, organizacyjne, społeczne, informacyjne. 
Przyjmuje się, że wykluczenie społeczne ma miejsce wówczas, „gdy osoba nie może uczestniczyć 
w głównych rodzajach aktywności społeczeństwa, w którym żyje”. Za: Social Exclusion and the 
Provision of Public Transport. Main Report, Department for Transport, London, 27. Oct. 2000.

23 Vide: Social exclusion and the provision of public transport. Main report. 
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kulturalnych, rodzinnych, a więc wszystkich tych, które określają integrację spo-
łeczną osoby. Transport warunkuje możliwość realizacji tych funkcji.

Wykluczenie społeczne wynika na skutek oddziaływania czynników o róż-
nym charakterze. Jednych z nich jest dostępność do transportu. Wzrost poziomu 
motoryzacji indywidualnej wysyła niekiedy błędne sygnały do decydentów od-
powiedzialnych za transport, na poziomie rządu czy samorządu. Społeczności 
zależne od samochodu osobowego nie zgłaszają popytu na transport publiczny, 
co w efekcie ogranicza jego dostępność dla gospodarstw domowych pozbawio-
nych samochodu. Brak właściwej dostępności usług transportu publicznego do-
tyka szczególnie regiony generujące mały ruch. 

Jest wiele czynników, które decydują o udziale transportu w procesie wy-
kluczenia społecznego. Głównymi są następujące24: 

− fizyczne (bariery fizyczne dostępu do dróg, przystanków, środków trans-
portu),

− ekonomiczne (koszty transportu, cena usług przewozowych), 
− czasowe (czas dotarcia do celu, częstotliwość połączeń, niezawodność 

usług),
− przestrzenne (przestrzenne rozmieszczenie infrastruktury liniowej 

i punktowej transportu),
− psychologiczne (obawy związane z bezpieczeństwem osobistym w związ-

ku z korzystaniem z transportu, lęk przed podróżą),
− informacyjne (bariera informacji o usługach transportowych, rozkładzie 

jazdy stopniu skomunikowania itp.). 
Do najbardziej zagrożonych wykluczeniem z tytułu braku dostępu do trans-

portu należą osoby niepełnosprawne i starsze, a także mieszkańcy obszarów słab-
szych ekonomicznie (obszary niskiego popytu na usługi transportowe), którzy 
mają ograniczony dostęp do usług transportu publicznego. 

3. Charakterystyka potrzeb transportowych w regionie

Ogólnie przyjmuje się, że źródłem potrzeb transportowych są aktywność 
społeczna człowieka oraz działalność produkcyjna. W ramach kryterium hie-
rarchizacji wyróżnia się potrzeby obligatoryjne oraz fakultatywne. Do potrzeb 
obligatoryjnych zalicza się: dojazdy do pracy, szkół, przewozy związane z prze-

24 Zob. m.in. D. Stanchev, B. Menaz, Third Annual Thematic Research Summary – Equity 
and Accessibility, EC, Brussels 2006.
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wozami ładunków, natomiast do fakultatywnych – potrzeby związane z turys-
tyką, rozrywką, odwiedzinami itp. W zakresie transportu w regionie mieszczą 
się wszystkie wskazane powyżej rodzaje potrzeb. Oznacza to, iż obsługuje on 
przewozy w zakresie dojazdów do pracy i szkół, a także jest wykorzystywany 
w celach turystycznych czy rozrywkowych. Jako zbieżną z wyżej zaprezento-
waną klasyfikacją można uznać podział potrzeb transportowych na obiektywne 
oraz subiektywne. W grupie potrzeb obiektywnych, odpowiadających obliga-
toryjnym, wyróżnia się poza wyżej wskazanymi przejazdy służbowe (business 
travel)25.

Potrzeby transportowe zgłaszane przez osoby różnią się co do stopnia na-
tężenia oraz rodzaju . Do głównych cech w przewozach osób można wyróżnić: 
koncentrację na ograniczonym przestrzennie obszarze (transport miejski, aglo-
meracyjny), rozproszenie na nieograniczonym przestrzennie obszarze (transport 
regionalny), powszechność (transport miejski, aglomeracyjny), sporadyczność 
(transport regionalny), czasoprzestrzenną nierównomierność26. Ta ostatnia cecha 
ma swoje odzwierciedlenie w wahaniach przewozowych okresowych oraz przes-
trzennych. W przewozach w regionie zjawisko wahań przewozowych jest zwią-
zane z realizacją potrzeb transportowych w zakresie dojazdów do szkół, uczelni 
oraz pracy. Wyróżniając dni tygodnia, można zauważyć, że wahania dotyczą nie-
dziel, poniedziałków (dojazd) oraz piątków (powrót).

Wzrost zainteresowania badaczy transportem w regionie wynika z wielu 
przyczyn. Przede wszystkim na poziomie regionalnym widoczne są skutki nie-
właściwego funkcjonowania systemu transportowego, szczególnie w zakresie 
przewozów pasażerskich. Jedną z oznak tego stanu jest zjawisko kongestii wy-
wołane dynamicznym rozwojem motoryzacji indywidualnej. Jej wzrost negatyw-
nie oddziaływuje na środowisko naturalne, a w szerszym wymiarze wpływa na 
obniżanie jakości życia mieszkańców miast, aglomeracji oraz regionu. 

Zmiana stylu życia mieszkańców w regionie wywołuje zjawisko osiedlania 
się w miejscach dotychczas nieobsługiwanych przez transport publiczny. Osoby 
te z założenia wykorzystują do obsługi swoich potrzeb własne samochody, a ot-
wieranie nowych połączeń jest bardzo często mało opłacalne (m.in. efekt pącz-
kowania miast). 

W publicznym transporcie regionalnym można też wskazać na proces ogra-
niczania dostępu do usług transportowych. Polega on na wycofywaniu się ope-

25 Vide: Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzkowski, K. Wo-
jewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 30.

26 Ibidem, s. 33.
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ratorów ze świadczenia usług z uwagi na interes ekonomiczny przedsiębiorstwa 
transportowego. Ten stan jest szczególnie niekorzystny dla osób bez własnego 
środka transportu.

Inna grupa zmian wpływających na potrzeby transportowe wynika z ogól-
nych przeobrażeń społeczno-gospodarczych regionu. Zmiany społeczne zwią-
zane są przede wszystkim ze zmianami demograficznymi (efekt starzenia się 
społeczeństwa, migracje ludności). Oznacza to między innymi wzrost zapotrze-
bowania na usługi transportowe przez osoby starsze. Wymaga to zatem zwró-
cenia większej uwagi w ofercie przewozowej na potrzeby tej grupy społecznej 
(autobusy niskopodłogowe czy perony dostosowane do potrzeb pasażerów). 

Zmiany strukturalne zapoczątkowane w Polsce po 1989 r. przyczyniły się do 
likwidacji wielu, szczególnie dużych, przedsiębiorstw w regionie, do których, wy-
korzystując najczęściej transport publiczny bądź zakładowy, dowożono pracowni-
ków. Powstające nowe przedsiębiorstwa (w strukturze dominują przedsiębiorstwa 
małe) nie generują już tak dużego zapotrzebowania na przewozy pracownicze.

Szeroko ujmując, potrzeby transportowe w regionie zaspokajane są w ramach 
usług transportu miejskiego, aglomeracyjnego oraz regionalnego, a także moty-
wacji indywidualnej. Elementem różnicującym poszczególne rodzaje transportu 
zbiorowego jest zasięg działania. W ostatnim okresie można zauważyć ekspansję 
transportu miejskiego w układzie terytorialnym. Efektem jest zwiększanie oferty 
przewozowej realizowanej w ramach właściwych umów z gminami ościennymi. 
Umożliwia to korzystanie przez większą liczbę mieszkańców z oferty przedsię-
biorstw transportu miejskiego. W pewnym sensie proces ten można traktować 
jak ewolucyjne przesunięcie transportu miejskiego w kierunku transportu aglo-
meracyjnego. Przykładem mogą być otwierane w ostatnim okresie w Szczecinie 
(na mocy porozumienia z gminami Kołbaskowo oraz Dobra) nowe linie autobu-
sowe. Umożliwia to mieszkańcom korzystanie z regularnych, dotowanych prze-
wozów pasażerskich, a zarazem eliminuje z rynku innych operatorów.

Transport aglomeracyjny z założenia ma umożliwiać sprawną komunikację 
między miastami w ramach układu aglomeracja – miasta satelickie. W przypad-
ku województwa zachodniopomorskiego układ taki może tworzyć Szczecin (jako 
aglomeracja) z Policami, Goleniowem, Stargardem Szczecińskim oraz Gryfinem. 
O sprawności transportu, w tym transportu aglomeracyjnego, decyduje stopień 
jego integracji. Ważną jej część stanowi wspólna taryfa. W przypadku woje-
wództwa zachodniopomorskiego brakuje takiego rozwiązania. Właściwie każde 
przedsiębiorstwo posiada własną taryfę, nie honorując biletów innego przewoź-
nika. Jako paradoks można uznać brak porozumień między operatorami trans-
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portu kolejowego, samochodowego oraz przedsiębiorstwami komunikacji miej-
skiej, a takowe występuje między Szczecinem a Berlinem. Dzięki porozumieniu 
(od 2005 r.) pasażer DB może korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej Ber-
lina oraz Szczecina.

Cechy potrzeb transportu w regionie można wyrazić w postaci postulatów 
transportowych, określając je mianem wymagań jakościowych, zgłaszanych 
przez klientów transportu w regionie, wobec usługodawcy. Postulaty mogą doty-
czyć takich cech, jak: prędkość, masowość, taniość, niezawodność, komplekso-
wość, elastyczność oraz dostępność.

Wydaje się, iż dla klientów transportu w regionie ważne będą postulaty 
związane z ceną, prędkością oraz dostępnością. Pożądanym jest właściwa kom-
binacja wskazanych cech usług. Przykład połączenia autobusowego Szczecin 
– Świnoujście pokazuje możliwość ich łączenia. Wiodącą pozycję rynkową uzy-
skały przedsiębiorstwa małe (tzw. busiarze), oferujące usługi transportowe o niż-
szej cenie i krótszym czasie przejazdu wobec transportu kolejowego.

4. Transport regionalny wobec wymogów zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest trendem globalnym i dotyczy wszelkich sfer go-
spodarowania i aktywności społecznej. Transport ma szczególne miejsce w tym 
procesie. 

Zrównoważonym transportem jest takie przemieszczanie, które zaspokaja 
potrzeby mobilności dzisiejszych pokoleń, dbając jednocześnie o stan środowiska, 
warunki życia oraz możliwości rozwoju gospodarczego przyszłych generacji27.

By osiągnąć stan zrównoważonego transportu, należy zachować odpo-
wiednią równowagę między różnymi i często przeciwstawnymi interesami, sta-
rając się pogodzić podstawowe prawo obywateli do mobilności, znaczenie sek-
tora transportu dla gospodarki i zatrudnienia, odpowiedzialność za środowisko 
w skali lokalnej i globalnej, a także prawo obywateli do bezpieczeństwa, jakości 
życia i zdrowia28.

27 Smart Thinking to Restart European Transport Policy, European Federation for Trans-
port and Environment, T & E 04/6, Brussels 2004, www.transportenvironment.org/Publications/
prep_hand_out/lid:324 (25.09.2011).

28 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zrównoważonej 
europejskiej polityki transportowej uwzględniającej europejską politykę energetyczną i europej-
ską politykę ochrony środowiska (2007/2147 (INI)) P6_TA-PROV(2008)0087 www.europarl.eu-
ropa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ta/p6_ta-prov(2008)0087_/P6_TA-PROV(2008)0087_
pl.pdf (25.09.2011).
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Komisja Europejska przedstawia różne typy inicjatyw w celu zintensyfiko-
wania wysiłków mających na celu uczynienie transportu bardziej ekologicznym 
i zrównoważonym29. Jeden z nich polega na „urealnieniu cen” przez internaliza-
cję zewnętrznych kosztów transportu, drugi – na wprowadzeniu szeregu środków 
uzupełniających, obejmujących instrumenty regulacyjne i działania w zakresie 
infrastruktury oraz badań i rozwoju.

OECD   zdefiniowała zrównoważony transport30 jako taki, który nie zagra-
ża zdrowiu publicznemu i zaspokaja potrzeby transportowe zgodnie z zasadami 
wykorzystywania zasobów odnawialnych poniżej poziomu ich zdolności do re-
generacji i zasobów nieodnawialnych poniżej poziomu rozwoju ich odnawialnych 
zamienników, a w szczególności31:

− zapewnia dostępność celów komunikacyjnych w sposób bezpieczny, 
niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku w sposób równy dla obecnej 
i następnych generacji,

− pozwala funkcjonować efektywnie, oferować możliwość wyboru środka 
transportowego i podtrzymać gospodarkę oraz rozwój regionalny, 

− ogranicza emisje i odpady w ramach możliwości zaabsorbowania ich 
przez ziemię, zużywa odnawialne zasoby w ilościach możliwych do ich 
odtworzenia, zużywa nieodnawialne zasoby w ilościach możliwych do 
ich zastąpienia przez odnawialne substytuty, przy minimalizowaniu zaję-
cia terenu i hałasu.

Również Europejska Federacja Transportu i Środowiska (European Fe-
deration for Transport and Environment) podała swoją wizję zrównoważonego 
transportu, uznając, że aby transport można było uznać za zrównoważony, musi 
spełniać warunek świadomości środowiskowej (envirnomentally sensible), op-
tymalności ekonomicznej (economically sound), uzasadnienia społecznego 
(socially just) oraz odpowiedzialności politycznej (politycally responisible). 
Wyżej wymienione komponenty zrównoważonego transportu należy rozumieć 
jako:32 

− uwzględnianie w rozwoju transportu aspektu ekologicznego, 
− odpowiednie wyważenie korzyści ekonomicznych oraz efektów ze-

wnętrznych,

29 Komisja Wspólnot Europejskich: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego 
i Rady: Ekologiczny transport, Bruksela2008, KOM(2008) 433 wersja ostateczna.

30 Environmentally sustainable transport (EST).
31 Synthesis Report of the OECD Project on Environmentally Sustainable Transport EST, 

International EST Conference, Vienna 2000.
32 Smart Thinking to Restart European Transport Policy… 
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− odzwierciedlanie przez ceny rzeczywistych kosztów wytworzenia usługi 
transportowej, 

− zapewnienie wszystkim użytkownikom transportu minimalnego pozio-
mu dostępu do usług transportowych,

− akceptację społeczną przeprowadzonych działań uzyskaną dzięki prze-
prowadzaniu przejrzystych i jasnych procesów decyzyjnych oraz odpo-
wiedzialnemu wydatkowaniu środków pieniężnych. 

Synonimem dla zrównoważonego systemu transportowego jest „etyczny” 
system transportowy. Pojęcie wprowadzone w Stanach Zjednoczonych na potrze-
by podejmowania racjonalnych – w ocenie społecznej – decyzji rynkowych. Jest 
ono definiowane jako system33  , który „nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa, 
efektywnie wykorzystuje energię, chroni środowisko przed zanieczyszczeniem 
i jest budowany na zdrowych ekonomicznych zasadach”. Pojęcie to ma za zadanie 
zwrócić uwagę społeczeństwa na niepożądane trendy w funkcjonowaniu trans-
portu i wynikające z tego zagrożenia dla współczesnej i przyszłej cywilizacji.

Rozwój systemu transportowego z poszanowaniem zasady zrównoważone-
go rozwoju wymaga wspierania mobilności, opartej na systemach zbiorowego 
transportu pasażerskiego.

Zgodnie z polityką transportową, wyznaczoną w najnowszej Białej Księdze 
Komisji Europejskiej34, sektor transportu musi zużywać mniej energii w bardziej 
ekologiczny sposób, lepiej korzystać z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać 
negatywny wpływ na środowisko oraz najważniejsze zasoby naturalne, takie jak 
wodę, ziemię i ekosystemy. Muszą powstać nowe wzorce transportu, pozwalające 
na transport większej liczby towarów i pasażerów za pomocą najwydajniejszych 
środków lub kombinacji takich środków. Równocześnie transport nie może ogra-
niczać mobilności35.

Odzwierciedleniem tej idei w przewozach pasażerskich na średnie odległo-
ści jest kształtowany zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju publiczny 
transport zbiorowy. „Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego 
jest to proces rozwoju transportu uwzględniający oczekiwania społeczne dotyczą-
ce zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicznego transportu zbio-
rowego, zmierzający do wykorzystywania różnych środków transportu, a także 

33 G.E Garmichael, Rail Enterprises and Their Economic/Political Environment, „Rail In-
ternational” 1993, nr 5.

34 Biała Księga. Plan utworzenia europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnię-
cia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, KOM (2011) 
144 (wersja ostateczna), www.europa.eu (15.12.2011).

35 Ibidem, s. 6.
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promujący przyjazne dla środowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania 
techniczne środki transportu”36. 

Właściwości transportu regionalnego są zróżnicowane w zależności od 
gałęzi transportu, jaką są wykonywane, oraz ulegają korzystnym zmianom pod 
wpływem rosnącej jakości taboru i infrastruktury. Wśród najistotniejszych czyn-
ników konkurencyjności transportu regionalnego należy wymienić:

− cenę,
− dostępność,
− konieczność skorzystania z komplementarnych gałęzi transportu,
− szybkość handlową,
− stopień bezpieczeństwa,
− jakość środków transportu oraz obsługi pasażera,
− współczynniki energo- praco- i kapitałochłonności w przeliczeniu na jed-

nego przewiezionego pasażera.
Rola publicznego transportu w systemie przewozu osób w Polsce na prze-

strzeni lat maleje. Jest to konsekwencją nie tylko dużej atrakcyjności i dostępno-
ści motoryzacji indywidualnej, ale również niskiej jakości świadczonych usług 
przewozowych w transporcie regionalnym.

W dobie ograniczoności zasobów do rangi naczelnych kierunków rozwoju 
transportu urasta zużycie zasobów naturalnych oraz oddziaływanie na środowi-
sko. Dlatego też czynniki te wpływać będą w coraz silniejszy sposób na strukturę 
gałęziową systemu transportowego oraz kierunki postępu technicznego w róż-
nych gałęziach transportu. Trend ten sprzyja rozwojowi transportu regionalnego. 
Ekologiczne efekty działalności przewozowej w transporcie regionalnym mierzo-
ne na jednostkę pracy przewozowej lub jednego pasażera są wielokrotnie bardziej 
korzystne niż w transporcie indywidualnym. Przewagę transportu zbiorowego 
ugruntowują również widoczne korzyści społeczne i eksploatacyjne. Potwierdza 
to ekologiczny, ekonomiczny, a co za tym idzie – właściwy w świetle polityki 
zrównoważonego rozwoju – charakter.

Atrakcyjny transport regionalny, w szczególności kolejowy, jest środkiem 
do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju polegającego na zmianie struktu-
ry gałęziowej przewozów pasażerskich oraz ograniczeniu emisji substancji za-
nieczyszczających przez ograniczenie motoryzacji indywidualnej. Efektem roz-
woju zbiorowego transportu regionalnego jest zmniejszenie zagęszczenia ruchu 

36 Art. 4 ust. 1, pkt 28, DzU nr 5, poz. 13 z późn. zm.
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na drogach, a tym samym – zwiększenie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie 
skutkom kongestii.

Niezbędne w zakresie zwiększenia roli publicznego transportu zbiorowego 
w procesie kształtowania zrównoważanego transportu są środki polegające na:

− uzyskaniu efektywności energetycznej środków transportu regionalnego 
przez wprowadzenie niskoemisyjnych paliw i systemów napędowych,

− zastosowaniu nowoczesnych systemów zarządzania transportem regio-
nalnym oraz innowacyjnych rozwiązań informacyjnych i komunikacyj-
nych w celu wydajnego wykorzystania infrastruktury i taboru,

− zarządzania ruchem stawiającego środki transportu regionalnego 
w uprzywilejowanej pozycji w celu zwiększenia prędkości i niezawodno-
ści przewozu oraz – tym samym – stworzenia zachęty dla użytkownika,

− wysokiemu bezpieczeństwu transportu regionalnego.
W dążeniu do wzrostu konkurencyjności oraz atrakcyjności publicznego 

transportu zbiorowego konieczne jest skomunikowanie środków transportu re-
gionalnego i miejskiego oraz wprowadzenie biletów intermodalnych.

W przypadku oferty przewozowej na średnie odległości nowe technologie 
są mniej rozwinięte, wybór środków transportu zaś – bardziej ograniczony niż 
w miastach. Jednakże i w tym zakresie działania UE mogą przynieść najszybsze 
rezultaty, jako że ograniczenia związane z zasadą pomocniczości lub umowami 
międzynarodowymi są mniejsze. Bardziej zasobooszczędne pojazdy i ekologicz-
ne paliwa prawdopodobnie nie wystarczą do osiągnięcia wymaganych redukcji 
emisji ani nie rozwiążą problemu zatorów. Musi im towarzyszyć konsolidacja 
w przewozach pasażerów, polegająca na większym wykorzystaniu środków 
transportu zbiorowego różnych gałęzi transportu37.

Komisja Europejska promuje stworzenie sieci multimodalnego podróżowa-
nia między miastami. Lotniska, porty, stacje kolejowe, metra, autobusowe po-
winny być coraz lepiej połączone oraz stać się platformami połączeń multimo-
dalnych dla pasażerów. Lepsza integracja sieci umożliwi większy wybór gałęzi 
transportu. Podróż wieloma środkami transportu musi jednak być dostępna, co 
mają zapewnić systemy informacji internetowej oraz elektronicznej rezerwacji 
i płatności. Szersze wykorzystanie środków transportu zbiorowego musi być ure-
gulowane stosownymi przepisami w zakresie praw pasażerów38.

Wymogi te na poziomie zarządzania transportem regionalnym mają być 
wspierane przez uregulowania tworzone w zrównoważonym planie rozwoju 

37 Biała Księga. Plan utworzenia europejskiego obszaru transportu…, s. 7.
38 Ibidem.
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transportu publicznego, określonym w rozporządzeniu 1370/2007 i przełożonym 
na grunt polski ustawą z 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU 2011 
nr 5, poz. 13 z późn. zm).   

Publiczny transport regionalny przez zapewnienie mobilności, przy jedno-
czesnej minimalizacji jej negatywnych skutków, jest ważnym elementem zrów-
noważonego systemu transportu. Istnieje potrzeba wzrostu udziału transportu 
zbiorowego w przewozach osób na średnie odległości. Aby spełnić to wymaganie, 
konieczne są działania w kierunku promocji i rozwoju oraz zwiększenie atrakcyj-
ności usług transportu regionalnego. W dobie narastania potrzeb komunikacyj-
nych oraz ekspansji motoryzacji indywidualnej, niosącej także negatywne skutki 
dla jakości życia społeczeństwa, wzrost wykorzystania transportu zbiorowego 
w obsłudze potrzeb pasażerskich w regionie jest postulowanym trendem.

Podsumowanie

Transport regionalny jest środkiem do osiągnięcia podstawowego celu po-
lityki transportowej Unii Europejskiej, jakim jest zrównoważony rozwój. Jednak 
rola publicznego transportu w systemie przewozu osób na przestrzeni lat maleje 
wskutek stosunkowo większej atrakcyjności motoryzacji indywidualnej oraz ni-
skiej jakości świadczonych usług przewozowych w transporcie regionalnym. 

Problemy stwarza również charakter potrzeb transportowych mieszkańców 
regionów, w tym przede wszystkim:

− zmiana stylu życia mieszkańców (osiedlanie się w miejscach dotychczas 
nieobsługiwanych przez transport publiczny – m.in. efekt pączkowania 
miast), 

− zmiany demograficzne (efekt starzenia się społeczeństwa, migracje lud-
ności),

− zmiany strukturalne – np. likwidacja dużych przedsiębiorstw. 
Zjawiska te powodują znaczne utrudnienie w tworzeniu atrakcyjnej oferty 

transportu zbiorowego, ponieważ z jednej strony niezbędne są wysokie nakłady, 
a z drugiej – efektywność tego transportu nie jest wysoka ze względu na trudno-
ści w uzyskaniu korzyści skali ze względu na mały ruch pasażerski. W związku 
z tym w publicznym transporcie regionalnym można też wskazać na proces ogra-
niczania dostępu do usług transportowych.

Jednak transport ten pełni bardzo ważne role społeczne: służy pogłębia-
niu integracji i warunkuje mobilność społeczną. Dlatego konieczne są działania 



26 E. Kuciaba, T. Kwarciński, D. Milewski, E. Załoga

w kierunku promocji i rozwoju oraz zwiększenia atrakcyjności usług transportu 
regionalnego.

Komisja Europejska przedstawia różne typy inicjatyw w celu zintensyfiko-
wania wysiłków mających na celu uczynienie transportu bardziej ekologicznym 
i zrównoważonym. W dążeniu do wzrostu konkurencyjności oraz atrakcyjności 
publicznego transportu zbiorowego konieczna jest integracja systemu transporto-
wego w regionie, czego przejawem może być skomunikowanie środków transpor-
tu regionalnego i miejskiego oraz wprowadzenie biletów intermodalnych. 

Sposobem na zwiększenie efektywności tego transportu jest również opty-
malne zaspokajanie potrzeb transportowych mieszkańców regionu. Wydaje się, 
iż dla klientów transportu w regionie ważne będą postulaty związane z ceną, 
prędkością oraz dostępnością. Pożądanym jest właściwa kombinacja wskazanych 
cech usług.

Wsparciem w opracowywaniu w tworzeniu zrównoważonego systemu 
transportowego mogłyby być modele wpływu transportu na rozwój społeczno-
-gospodarczy regionów, za pomocą których można byłoby ocenić efektywność 
proponowanych rozwiązań transportowych.
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SOCIAL AND ECONOMIC IMPORTANCE OF REGIONAL TRANSPORTATION

Summary

The article discusses the problem of the impact of transport, including passenger 
transport mainly for regional socio-economic development. The author attempted to take 
account of this effect in the form of the model. The character of this model is general in 
nature and reflects the fundamental relationship between transport and economic deve-
lopment. However, in the opinion of the author may be the basis for the development of 
more accurate models even perhaps in mathematical form.

Keywords: transport, regional development, transport effi ciency, regional transport
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano podstawowe elementy składające się na obecny system 
pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce w zakresie regulacji prawnych, organi-
zacji usług, ich fi nansowania oraz nadzoru i koordynacji. Ponadto wskazano i przeanali-
zowano czynniki utrudniające właściwe funkcjonowanie tego systemu w wymienionych 
obszarach.
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Wstęp

Liberalizacja i deregulacja przewozów pasażerskich na początku lat dzie-
więćdziesiątych XX w. spowodowała wzrost konkurencji na rynku przewozów 
pasażerskich. Choć zdawano sobie sprawę z tego, że mechanizm wolnej kon-
kurencji okazuje dużą zawodność w sferach usług użyteczności publicznej, to 
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jednak nie zostały wypracowane skuteczne metody (w tym regulacje prawne), 
aby temu przeciwdziałać. Teoretycznie konkurencja w transporcie pasażerskim 
(zwłaszcza samochodowym) miała być kontrolowana przez kształtujący się sy-
stem samorządowy. Już w ustawie z 1990 r. o samorządzie gminnym4 zaznaczo-
no, że jednym z zadań własnych samorządu gminy jest „zaspokajanie potrzeb 
wspólnoty związanych ze sprawami lokalnego transportu zbiorowego”. Po refor-
mie samorządowej kolejny ze szczebli samorządowych (powiatowy, wojewódz-
twa) w ramach zapisów ustawowych został odpowiedzialny za organizowanie 
i zarządzanie transportem publicznym na swoim obszarze. Jednak system ten, 
jak pokazała praktyka, nie funkcjonował efektywnie.

Brak umocowań prawnych regulujących kompleksowo zagadnienia funk-
cjonowania publicznego transportu pasażerskiego po przemianach społeczno-
-gospodarczych następujących po roku 1990 był między innymi jednym z czyn-
ników stałego pogarszania się obsługi transportowej społeczeństwa, zwłaszcza 
w przewozach regionalnych.

Celem artykułu jest pokazanie podstawowych elementów składających się 
na obecny system pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce – w zakresie 
regulacji prawnych, organizacji, finansowania i nadzoru – oraz wskazanie i ana-
liza czynników utrudniających jego właściwe funkcjonowanie w wymienionych 
obszarach.

1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jako podstawowy akt prawny 
regulujący rynek usług transportu regionalnego

Podstawowym aktem prawnym na poziomie krajowym, regulującym kom-
pleksowo zagadnienia organizacji i funkcjonowania regularnych przewozów 
pasażerskich publicznym transportem zbiorowym w Polsce, jest ustawa z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym5 (zwana dalej: uptz).

Uchwalenie uptz związane jest z przyjęciem unijnego rozporządzenia 
1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 

4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 1990 r. nr 16, poz. 95 
z późń. zm.).

5 DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm. Ustawa weszła w życie z dn. 1 marca 2011 r., 
z tym że część zapisów, z uwagi na znaczącą złożoność problemów objętych regulacją i koniecz-
ność dostosowania działalności podmiotów objętych tą regulacją, obowiązywać zacznie dopiero 
z dn. 1 stycznia 2017 r. (art. 90).
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transportu pasażerskiego6. Rozporządzenie7 ujednoliciło w skali Unii Europej-
skiej zasady w zakresie udzielania zamówień i zawierania umów o świadczenie 
usług publicznych oraz przyznawania dla operatorów rekompensat z tego tytułu, 
pozostawiając wszakże część kwestii do regulacji w krajowych aktach prawnych. 
Przyjęcie uptz jest więc tego praktycznym wyrazem.

Wejście tego aktu w życie stanowi znaczącą zmianę w dotychczasowym 
funkcjonowaniu transportu publicznego. O ile bowiem prawne aspekty organi-
zacji przewozu osób i rzeczy regulowała od 1984 r. ustawa Prawo przewozowe8, 
o tyle kwestie organizacji, zarządzania oraz finansowania pasażerskiego trans-
portu publicznego oparte były na różnych aktach prawnych dotyczących poszcze-
gólnych gałęzi czy środków transportu9, co miało wpływ na funkcjonowanie 
publicznego transportu zbiorowego w Polsce.

Omawiana ustawa dotyczy regularnych przewozów pasażerskich publicz-
nym transportem zbiorowym wykonywanych w transporcie drogowym, kolejo-
wym, innym szynowym10, linowym11, linowo-terenowym12, morskim oraz że-
gludze śródlądowej. Określa więc całość regularnych przewozów publicznym 
transportem zbiorowym dla wszystkich gałęzi i środków transportu obsługują-
cych te przewozy. Wyjątkiem są regularne przewozy turystyczne oraz między-

6 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paź-
dziernika 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transpor-
tu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 
(DzU WE L. 315 z 3.12.2007).

7 Rozporządzenie obowiązuje od 3 grudnia 2009 r.
8 DzU z 1984 r. nr 53, poz. 272 z późń. zm.
9 Były to m.in. wspomniane już Ustawa Prawo przewozowe oraz ustawa o samorządzie 

gminnym, jak również Ustawa o samorządzie powiatowym (DzU z 1998 r. nr 91, poz. 578 z późń. zm.); 
Ustawa o samorządzie województwa (DzU z 1998 r. nr 91, poz. 578 z późń. zm.); Ustawa o trans-
porcie drogowym (DzU z 2001 r. nr 125, poz. 1371 z późń. zm.); Ustawa o transporcie kolejowym 
(DzU z 2003 r. nr 86, poz. 789 z późń. zm.); Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego (DzU z 1992 r. nr 54, poz. 254 z późń. zm.); Ustawa 
Kodeks morski (DzU z 2001 r. nr 138, poz. 1545 z późń. zm.); Ustawa o żegludze śródlądowej 
(DzU z 2001 r. nr 5, poz. 43 z późń. zm.) i inne.

10 Jest to przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach lub torach kole-
jowych, w tym tramwajem lub metrem – inny niż transport kolejowy i transport linowo-terenowy.

11 Jest to przewóz osób środkiem transportu poruszającym się za pomocą napowietrznej 
liny ciągnącej. Przykładem takiego rozwiązania jest kolejka linowa na Kasprowy Wierch w Zako-
panem.

12 Jest to przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach za pomocą liny 
napędowej. Przykładem takiego rozwiązania jest kolejka linowo-terenowa na Gubałówkę w Zako-
panem.
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narodowe w transporcie drogowym, morskim i żegludze śródlądowej, które nie 
podlegają przepisom ustawy13.

Ustawa dzieli przewozy na następujące rodzaje:
− gminne (w tym komunikację miejską),
− powiatowe,
− wojewódzkie,
− międzywojewódzkie,
− międzynarodowe (z wyłączeniem przewozów transgranicznych).
Z punktu widzenia rozważań dotyczących transportu regionalnego do tego 

rodzaju przewozów, jak już wspomniano, zaliczymy przewozy gminne, powiato-
we i wojewódzkie14.

Z przyjętym w ustawie podziałem przewozów powiązany jest podział kom-
petencyjny w odniesieniu do organizatora przewozów, czyli kompetencji co do 
wydawania decyzji administracyjnych związanych z planowaniem, organizowa-
niem i zarządzaniem przewozami publicznym transportem zbiorowym. Ustawa 
określa, że organizatorem przewozów mogą być jednostki samorządu terytorial-
nego (zwane dalej JST) oraz minister właściwy do spraw transportu15.

W ustawie przyjęto również, że podstawowymi kryteriami podziału w za-
kresie organizatora przewozów jest obszar działania lub zasięg przewozów. 
Dodatkowo istotnym założeniem ustawodawcy było, aby kompetencje poszcze-
gólnych organizatorów nie pokrywały się. Dlatego też obowiązuje podstawowa 
zasada, że organizatorem może być w danych warunkach16 tylko jeden podmiot.

Do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy17:
− planowanie rozwoju transportu,
− organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
− zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
Planowanie rozwoju transportu polega na opracowaniu i aktualizowaniu 

planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (zwanego 
też: planem transportowym). Jest to dokument mający status aktu prawa miej-
scowego18, którego celem jest przedstawienie całokształtu zagadnień związanych 

13 Natomiast regularne przewozy międzynarodowe w transporcie kolejowym podlegają 
już przepisom uptz (art. 7 ust. 1, pkt 6).

14 Niebędące jednak przewozami w ramach komunikacji miejskiej czy związanymi z ob-
sługą aglomeracji.

15 Aktualnie jest to minister infrastruktury i rozwoju.
16 Z uwagi na obszar czy zasięg przewozów.
17 Art. 8 uptz.
18 Po zatwierdzeniu przez właściwe organy JST.
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z organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, w zakresie 
swoich właściwości, przez danego organizatora.

Zgodnie z zapisami uptz opracowanie planu transportowego wynika z dwóch 
kryteriów, na podstawie których należy weryfikować obowiązek sporządzenia 
przez daną jednostkę samorządu terytorialnego planu transportowego19, tj.:

− kryterium ludnościowe,
− kryterium planowania organizowania przewozów o charakterze użytecz-

ności publicznej.
Dodatkowo obowiązek opracowania planu transportowego spoczywa na mini-
strze właściwym ds. transportu, lecz tylko w odniesieniu do międzywojewódz-
kich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.

Przygotowywany projekt planu transportowego należy poddać również pro-
cedurze konsultacji społecznych, a prezentowane opinie, w przypadku ich zasad-
ności, muszą zostać uwzględnione w ostatecznej wersji planu transportowego20.

Ponadto w procedurze przyjęcia planu transportowego na różnych szczeb-
lach JST jednym z istotnych jej elementów jest konieczność uzgodnienia czy 
zaopiniowania jego treści z sąsiednimi JST w zakresie linii komunikacyjnych 
przebiegających na obszarach ich właściwości.

Przyjęty plan transportowy może być poddany (jeżeli zajdą ku temu oko-
liczności) aktualizacji zgodnie z przewidzianymi w ustawie procedurami.

Szczegółowe wytyczne w zakresie sporządzania planu transportowego 
określono w rozporządzeniu do uptz21.

W odniesieniu do zagadnień związanych z organizowaniem publicznego 
transportu zbiorowego ustawa określa, że polega ono m.in. na22:

− badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie 
zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej zdolności ruchowej,

− podejmowaniu działań zmierzających do realizacji istniejącego planu 
transportowego albo do aktualizacji tego planu,

− zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego23,

19 Art. 9 ust. 1 uptz.
20 Art. 10 uptz.
21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (DzU z 2011 r. 
nr 117, poz. 684).

22 Art. 15 uptz.
23 W szczególności w zakresie: standardów oraz zasad korzystania dotyczących przystan-

ków komunikacyjnych i dworców, funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 
funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasa-
żera.
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− określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych 
w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,

− określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników, warunki i zasady korzystania oraz stawki 
opłat za korzystanie z tych obiektów24,

− przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania prowadzącego do za-
warcia umowy oraz zawieraniu umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego,

− ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat25 za usługę świadczoną przez 
operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

− ustalaniu sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez opera-
tora w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Istotną kwestią związaną z organizacją publicznego transportu zbiorowe-
go jest uregulowanie w zakresie możliwości wprowadzenia opłat za korzystanie 
z przystanków i dworców komunikacyjnych26.

W transporcie drogowym stawki opłat (za jedno zatrzymanie środka trans-
portowego) oraz wymagania jakościowe (standardy obsługi) ustalane są:

− w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej JST w przypad-
ku, gdy właścicielem albo zarządzającym przystankiem komunikacyj-
nym lub dworcem jest dana JST. Ustawa określa w tym przypadku mak-
symalne stawki opłat za zatrzymanie środka transportu z rozróżnieniem 
na przystanki i dworce27,

− w drodze negocjacji pomiędzy gminą, na obszarze której jest usytuowany 
przystanek komunikacyjny lub dworzec, a właścicielem (albo nim zarzą-

24 Przy czym uptz przewiduje odmienne procedury w zależności od tego, czy właścicielem 
albo zarządzającym przystanku komunikacyjnego czy dworca jest lub nie jest JST.

25 O których mowa w ustawie Prawo przewozowe.
26 Art. 16–18 uptz.
27 W momencie wejścia w życie uptz (marzec 2011) wysokości tych stawek określone zo-

stały (art. 16 ust. 5) w wysokości nie większej niż 5 gr za jedno zatrzymanie środka transportu na 
przystanku komunikacyjnym oraz 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu. Ustawa 
przewiduje również, że wysokości tych stawek mają być corocznie waloryzowane w stopniu odpo-
wiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok (art. 16 ust. 6). Pobierane opłaty stanowią dochód 
właściwej JST z przeznaczeniem na utrzymanie tych przystanków komunikacyjnych i dworców. 
W przypadku gmin ustawa dodatkowo narzuciła (jako zadanie własne gminy) obowiązek budo-
wy, przebudowy i remontu przystanków komunikacyjnych i dworców (których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina) oraz wszystkich wiat przystankowych lub innych budynków służących 
pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub 
przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych na terenie 
gminy bez względu na ich kategorie (art. 18).
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dzającym) w przypadku, gdy właścicielem lub zarządzającym przystan-
kiem komunikacyjnym lub dworcem jest inny podmiot niż JST.

W transporcie kolejowym do ustalania stawek opłat za korzystanie przez 
operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych (przystanki osobowe) 
lub dworców, standardów jakościowych oraz zasad korzystania z tych obiektów 
stosuje się przepisy ustawy o transporcie kolejowym.

Zadania organizatora w zakresie zarządzania publicznym transportem zbio-
rowym polegają w szczególności na28:

− negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorami,
− ocenie i kontroli realizacji przez operatorów i przewoźników usług w za-

kresie publicznego transportu zbiorowego oraz kontroli przestrzegania 
przez nich, określonych w uptz, zasad funkcjonowania publicznego trans-
portu zbiorowego,

− współpracy z operatorami przy aktualizacji rozkładów jazdy czy doko-
nywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych w celu 
poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności pub-
licznej,

− zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji 
w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia 
zgłoszenia przewozu,

− analizie stopnia zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających 
z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

− administrowaniu systemem informacji dla pasażera,
− współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej w zakresie linii komu-

nikacyjnych oraz rozkładów jazdy w zakresie usług przewozów pasażer-
skich w transporcie kolejowym,

− publikowaniu corocznych sprawozdań na temat realizacji umów o świad-
czenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego29,

− wyrażaniu zgody na ograniczenie świadczenia usług w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego w przypadku wystąpienia okoliczności unie-
możliwiających ich wykonywanie30,

28 Rozdział 4 (art. 43–45) uptz.
29 Zgodnie z zasadami podanymi w art.7 ust.1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
30 Na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo przewozowe, a w transporcie mor-

skim – na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks morski.
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− kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego trans-
portu zbiorowego oraz warunków realizacji przewozów w nich określo-
nych (w tym kontroli biletów)31,

− nakładaniu kar pieniężnych na operatorów lub przewoźników32.
Uptz określiła, że podmiotem wykonującym przewozy w publicznym trans-

porcie zbiorowym może być:
− operator publicznego transportu zbiorowego,
− przewoźnik.
Operatorem publicznego transportu zbiorowego, w myśl uptz, jest przedsię-

biorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prze-
wozu osób lub samorządowy zakład budżetowy, który zawarł z organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie pub-
licznego transportu zbiorowego33 na linii (liniach, sieci) komunikacyjnej okre-
ślonej w tej umowie. Przy czym istotnym wyróżnieniem jest fakt, że zawierana 
umowa dotyczy przewozów o charakterze użyteczności publicznej34.

Z kolei pod pojęciem przewoźnika rozumie się w uptz przedsiębiorcę upraw-
nionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego, który zgłosił do właściwego organizatora chęć wykonywania 
przewozów pasażerskich na wybranej linii komunikacyjnej i po uzyskaniu jego 
zgody wykonuje przewozy na podstawie tzw. potwierdzenia zgłoszenia przewo-
zu35. Przewozy wykonywane przez przewoźnika nie są więc przewozami o cha-
rakterze użyteczności publicznej.

Określenie podmiotu świadczącego usługi w zakresie publicznego transpor-
tu zbiorowego uzależnione jest więc od tego, czy mamy do czynienia z przewo-
zem o charakterze użyteczności publicznej (podmiot zawiera z organizatorem 
umowę), czy też nie (podmiot zgłasza tylko chęć realizacji przewozów w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego).

W pierwszym przypadku realizacja przewozów odbywa się na podsta-
wie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowe-

31 Niezależnie od uprawnień innych organów w tym zakresie (np. Policja, Straż Graniczna, 
Inspekcja Transportu Drogowego, Urząd Transportu Kolejowego itp.).

32 Zgodnie postanowieniami działu III rozdział 2 uptz.
33 Umowa przyznaje operatorowi prawo i zobowiązuje go do wykonywania określonych 

usług związanych z wykonywaniem przewozu zgodnie z zasadami określonymi szczegółowo 
w uptz.

34 Jest to powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym 
obszarze (art. 4 ust. 1, pkt 12 uptz).

35 W transporcie kolejowym – na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.
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go, a wszelkie zasady organizacji tych przewozów oparte są na rozporządzeniu 
1370/2007, którego zapisy obowiązują bezpośrednio i zostały uszczegółowione 
w ramach ustawy o ptz.

W drugim przypadku realizacja przewozu oparta jest na:
− potwierdzeniu zgłoszenia przewozu36,
− decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (dotyczy transportu kolejowego).
Organizator może również bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (bez przetargu), jednakże 
tylko w określonych w uptz przypadkach. Dotyczy to sytuacji, gdy:

− średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 mln euro 
lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego do-
tyczy świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 tys. km 
rocznie,

− świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być 
wykonywane przez podmiot wewnętrzny37, w rozumieniu rozporządze-
nia 1370/2007,

− świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być 
wykonywane w transporcie kolejowym,

− wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji za-
równo z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora38,

− jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie pub-
licznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsię-
biorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu.

Przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędący 
przewozem o charakterze użyteczności publicznej może być wykonywany przez 

36 Wszystkie gałęzie i środki transportu określone w uptz z wyjątkiem transportu kolejo-
wego.

37 Podmiot wewnętrzny oznacza odrębną prawnie jednostkę, w której jednostka samorzą-
du terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 
udziały lub akcje tego podmiotu. Uptz podchodzi jednak do tej kwestii bardziej rygorystycznie 
niż rozporządzenie 1370/2007. Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 organizator może bezpośrednio zawrzeć 
umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przypadku, w któ-
rym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu 
terytorialnego posiada 100% udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego. W przypadku, gdy 
wielkość udziałów nie wynosi 100%, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego powinna przyjąć formę koncesji na usługi.

38 W tym przypadku umowa może być zawarta na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych 
przypadkach ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres obowiązywania przedłużonej umowy nie 
może przekroczyć 2 lat.
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przedsiębiorcę (przewoźnika) po dokonaniu przez niego zgłoszenia o zamia-
rze wykonywania takiego przewozu39 do organizatora właściwego ze względu 
na obszar lub zasięg przewozów i wydaniu przez tego organizatora potwierdzenia 
zgłoszenia przewozu.

Jeżeli nie zachodzą przesłanki do odmowy wydania potwierdzenia zgłosze-
nia przewozu40, organizator, na podstawie danych i informacji podanych w zgło-
szeniu w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia wydaje przedsiębiorcy 
w drodze decyzji administracyjnej – potwierdzenie zgłoszenia przewozu41. Po-
twierdzenie wydaje się na okres maksymalnie do 5 lat.

Organizator, w drodze decyzji administracyjnej, ma również prawo cofnąć 
przewoźnikowi potwierdzenie zgłoszenia przewozu w następujących przypadkach:

− rażącego naruszenia przez przewoźnika zasad funkcjonowania publicz-
nego transportu zbiorowego określonych w uptz,

− rażącego naruszenia warunków wykonywania przewozu określonych 
w potwierdzeniu zgłoszenia przewozu, w tym w rozkładzie jazdy,

− rażącego naruszenia zasad korzystania z przystanków,
− odstąpienia potwierdzenia osobie trzeciej,
− niewykonywania przez przedsiębiorcę przewozu, na skutek okoliczności 

zależnych od niego, jeżeli nie poinformował o tym właściwego organi-
zatora.

W transporcie kolejowym przewóz osób w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej może 

39 Zgłoszenie musi zawierać:
− imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej – nazwę i siedzibę 

przedsiębiorcy, numer identyfikacji statystycznej (REGON) i numer identyfikacji podatkowej 
(NIP),

− określenie proponowanej linii komunikacyjnej, na której ma odbywać się przewóz,
− wskazanie zamierzonego okresu wykonywania przewozu.
Do zgłoszenia dołącza się w szczególności proponowany rozkład jazdy zawierający przystanki 
komunikacyjne lub dworce, informację o środkach transportu, którymi przedsiębiorca zamie-
rza wykonywać przewóz, kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do 
prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób oraz odpis z rejestru przedsiębiorców albo 
z ewidencji działalności gospodarczej. Przed dokonaniem zgłoszenia przedsiębiorca powinien 
uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych w granicach admini-
stracyjnych miast i dworców z właścicielem tych obiektów lub ich zarządzającym.

40 Organizator odmawia wydania w drodze decyzji administracyjnej potwierdzenia zgło-
szenia przewozu, jeżeli zostało ono wcześniej cofnięte przewoźnikowi, a od dnia wydania osta-
tecznej decyzji w tej sprawie nie upłynął okres 2 lat.

41 Potwierdzenie zawiera: oznaczenie przedsiębiorcy (jego siedziby i adresu), numer w re-
jestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, określenie rodzaju i zakresu 
wykonywanych przewozów, określenie rodzaju i liczby środków transportu oraz określenie prze-
biegu linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz. Załącznikiem do potwierdze-
nia zgłoszenia przewozu jest rozkład jazdy.
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być wykonywany przez przedsiębiorcę na podstawie decyzji o przyznaniu otwar-
tego dostępu. Decyzja ta dotyczy uprawnienia licencjonowanego przewoźnika 
kolejowego do wykonywania regularnego przewozu osób w ramach otwartego 
dostępu określonego przepisami ustawy o transporcie kolejowym42. Jest to więc 
odpowiednik potwierdzenia zgłoszenia przewozu zgodnie z uptz, z tym że decy-
zję o przyznaniu otwartego dostępu (jak i jej cofnięcie) podejmuje prezes Urzę-
du Transportu Kolejowego. Podobnie jak w przypadku potwierdzenia, decyzję 
o przyznaniu otwartego dostępu wydaje się na okres maksymalnie do 5 lat.

Ustawa o ptz określiła podstawowe zasady (parametry jakościowe) realiza-
cji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym, które muszą być spełniane 
przez operatorów i przewoźników43:

− przewóz osób musi odbywać się środkami transportu przystosowany-
mi do ich przewozu i odpowiadającymi wymaganym ze względu na ro-
dzaj przewozu warunkom technicznym, które powinny być oznakowane 
w sposób widoczny dla pasażera44,

− rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i prze-
woźników muszą być podawane do publicznej wiadomości na przystan-
kach komunikacyjnych i dworcach oraz poddawane aktualizacji45,

− cennik opłat lub taryfa muszą być podawane do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego środka transportu46, a w przy-
padku przewozów o charakterze użyteczności publicznej cennik opłat 
musi także zawierać również ceny biletów ulgowych (ulgi ustawowe47 
i handlowe48),

42 Rozdział 5c ustawy o transporcie kolejowym.
43 Rozdział 5 uptz (art. 46–49), Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.
44 Ustawa przewiduje, że minister właściwy do spraw transportu może określić ujednoli-

cone wzory oznakowania środków transportu, którymi są wykonywane przewozy o charakterze 
użyteczności publicznej, w celu zapewnienia możliwości identyfikowania tych przewozów.

45 Zgodnie z zapisami ustawy Prawo przewozowe.
46 W transporcie kolejowym – na dworcu/przystanku osobowym; w każdym środku 

transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej, a w transporcie drogowym 
– w każdym pojeździe – musi znajdować się wyciąg z cennika opłat lub taryfy.

47 Ustalone na podstawie: Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz ich rodzin (DzU z 1974 r. nr 21, poz. 117 z późn. zm.), Ustawy o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (DzU z 1991 r. nr 17, 
poz. 75 z późn. zm.), Ustawy o systemie oświaty (DzU z 1991 r. nr 95, poz. 425 z późn. zm.), Ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn.zm.), Ustawy o świadcze-
niu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojen-
nych (DzU z 2006 r. nr 249, poz. 1824 z późn.zm.), Ustawy o Karcie Polaka (DzU z 2007 r. nr 180, 
poz. 1280 z późn. zm.).

48 Ustanowione przez organizatora na obszarze jego właściwości oraz ustanawiane przez 
operatora w uzgodnieniu z organizatorem.
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− wsiadanie i wysiadanie pasażerów powinno odbywać się tylko na przy-
stankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy,

− na dworcach powinien znajdować się dostępny do wglądu pasażera regu-
lamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym49, a w środ-
kach transportu – wyciąg z tego regulaminu,

− środki transportu, które udostępnia operatorowi organizator, mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów na podstawie za-
wartej z organizatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego,

− podmiot, któremu organizator zlecił realizację części lub całości zadań 
z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, nie może być 
jednocześnie operatorem ani podmiotem powiązanym z operatorem 
w sposób uniemożliwiający bezstronną realizację zadań.

Niewątpliwie uchwalenie i wejście w życie uptz należy uznać za krok we 
właściwym kierunku, zwłaszcza wobec tak długiego oczekiwania na jej przyję-
cie, głównie przez przewoźników z kapitałem publicznym, którzy upatrują w jej 
wejściu szansę na polepszenie ich trudnej sytuacji na rynku przewozowym. Po-
nadto warty pozytywnego podkreślenia jest również fakt kompleksowego ujęcia 
całości zagadnień związanych z realizacją pasażerskiego publicznego transportu 
zbiorowego w Polsce w jednej ustawie, wobec występującego wcześniej znaczą-
cego rozproszenia regulacji prawnych dotyczących tej sfery rynku przewozowego.

Warto jednak zastanowić się, czy ustawa spełni pokładane w niej nadzieje. 
Oczywiście trzeba pamiętać, że uptz zacznie obowiązywać w pełni dopiero od 
1 stycznia 2017 r., jednak już dzisiaj można zwrócić uwagę na pewne wątpliwości 
wobec części zapisów i rozwiązań proponowanych przez tę ustawę, które poja-
wiają się w publikacjach na temat nowej ustawy.

Generalnie można zwrócić uwagę na podstawowy mankament związany 
często ze zbyt ogólnymi zapisami artykułów ustawy oraz wątpliwościami doty-
czącymi pierwotnych zamierzeń ustawodawcy w kwestii przyjętych uregulowań. 
Uwaga ta dotyczy między innymi kwestii sporządzania planu transportowego 
przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Z punktu widzenia zapewnienia obsługi transportowej ludności plan trans-
portowy powinien posiadać szczególne znaczenie z jednej strony dla obszarów 

49 Opracowany przez organizatora, operatora lub grupę operatorów i zatwierdzony przez 
organizatora oraz przewoźnika. W regulaminie określa się w szczególności warunki obsługi po-
dróżnych, warunki odprawy oraz przewozu osób i bagażu, a także wskazuje się podmiot właści-
wy do przyjmowania skarg i reklamacji, wynikających z realizacji usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji.
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o dużych potrzebach przewozowych, który cechuje np. nieskoordynowana dzia-
łalność przewoźników, brak przestrzennej integracji systemu, dublowanie się 
połączeń, niedogodne rozmieszczenie przystanków czy duże zróżnicowanie po-
trzeb i preferencji mieszkańców50, a z drugiej – dla obszarów o niewielkich po-
tokach przewozowych, gdzie działalność przewoźników jest nierentowna, czego 
skutkiem jest niedostatek lub brak połączeń51.

Czy jednak w świetle przyjętych w uptz kryteriów powyższe założenia są 
spełnione? Próbę odpowiedzi na to pytanie podęli T. Chaberko i P. Kretowicz52. 
Biorąc pod uwagę kryterium ludnościowe, przeprowadzili analizę, w której skon-
frontowali rozmieszczenie powiatów objętych planem transportowym (z punktu 
widzenia kryterium ludnościowego) z rozmieszczeniem obszarów szczególnie 
wymagających planowania transportu ze względu na niski potencjał społeczno-
-gospodarczy. Analizy dokonano na poziomie gmin dla całej Polski. Pod uwagę 
wzięto następujące gminy53: 

− o niskiej gęstości zaludnienia (i równocześnie dużej skali zjawiska ubó-
stwa),

− o dużej liczbie małych miejscowości – zarówno pod względem powierzch-
ni, jak i liczby ludności,

− o dużym udziale ludności o ograniczonej mobilności (dzieci, młodzież, 
starsi, niepełnosprawni).

W odniesieniu do gęstości zaludnienia zasady związane z kryterium ludnoś-
ciowym powodują pominięcie w planowaniu transportowym dużych obszarów 
zaludnionych i ubogich. Jest to problem przede wszystkim północnej i wschod-
niej Polski.

50 Podejmowane w tych obszarach działania, przez polepszenie obsługi transportowej, po-
winny zmierzać do ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów w zaspokajaniu potrzeb 
transportowych.

51 Podejmowane w tych obszarach działania, obok dążenia do ograniczenia korzystania 
z prywatnych samochodów w zaspokajaniu potrzeb transportowych, powinny również przeciw-
działać wykluczeniu społecznemu. Aspekt socjalny przewozów o charakterze użyteczności pub-
licznej powinien w szczególności dotyczyć obszarów o wysokim odsetku:
− ludności o niskich dochodach, 
− ludności o szczególnych potrzebach, czyli osób o ograniczonej mobilności (niepełnosprawni 

i starsi) oraz ludności w wieku przedprodukcyjnym, 
− ludności zamieszkałej w obszarach peryferyjnych o dużym rozdrobnieniu popytu i niskiej gę-

stości zaludnienia, gdzie przewoźnicy nie prowadzą działalności ze względu na jej nierentow-
ność.

52 T. Chaberko, R. Kretowicz, Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym a popyt na 
przewozy użyteczności publicznej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 10.

53 Ibidem.
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Problem braku obowiązkowego planowania transportowego na terenach 
o dużej liczbie małych miejscowości dotknąć może przede wszystkim Polskę 
północną i centralną. Drugi problem – niska liczba ludności w miejscowościach 
– dotyczy Polski północnej i północno-wschodniej. Kryterium ludnościowe zdej-
muje również obowiązek planowania transportowego z większości powiatów 
mających na swoim terenie gminy o dużym udziale ludności o ograniczonej mo-
bilności. Generalnie autorzy zwracają uwagę na to, że przyjęte w uptz kryterium 
ludnościowe powoduje, że z powiatów leżących w obszarach peryferyjnych zo-
stał w większości zdjęty obowiązek sporządzania planu transportowego, co nale-
ży uznać za poważny mankament przyjętej ustawy. Kryterium ludnościowe, jak 
każde ogólne założenie, rozmija się całkowicie z problemem złożoności organi-
zacji transportu. Stąd zasadne wydaje się pytanie, czy nie powinno się rozszerzyć 
zestawu kryteriów obligatoryjnego sporządzania planu transportowego w uptz. 
Skoro plan transportowy ma przyczynić się do polepszenia oferty przewozowej, 
to powinien on obowiązywać przede wszystkim tam, gdzie wprowadzenie go jest 
niezbędne z punktu widzenia potrzeb społecznych.

Wymienieni powyżej autorzy w swojej analizie oparli się wyłącznie na kry-
terium ludnościowym, a pominęli równie istotne drugie kryterium obligatoryj-
ności sporządzania planu transportowego, czyli kryterium planowania organizo-
wania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, co słusznie zauważył 
B. Mazur54. A jest to o tyle istotne, że w przypadku, gdy jednostka samorządu 
terytorialnego nie planuje organizowania przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej, nie ma też obowiązku sporządzania planu transportowego, nawet gdy 
przekracza podane w ustawie progi ludnościowe. Zdaniem tego autora można 
założyć, iż przepisy dotyczące obowiązku posiadania planu transportowego nie 
zmienią wiele w podejściu poszczególnych samorządów do kwestii organizowa-
nia linii o charakterze użyteczności publicznej. Te samorządy, które dotąd prowa-
dziły tego rodzaju komunikację, nadal prawdopodobnie będą to robić, natomiast 
inne, wychodzące z założenia, iż jeśli gdzieś występują potrzeby dostatecznie 
duże, to zaspokoi je rynek, nie będą podejmować działań mających na celu po-
wołanie do życia komunikacji o charakterze użyteczności publicznej55. Co wię-
cej, istnieje nawet niebezpieczeństwo, że konieczność przeprowadzania złożonej 
procedury uchwalania planu transportowego może stanowić antymotywacyjne 

54 B. Mazur, Polemika do artykułu T. Chaberki i P. Kretowicza Ustawa o publicznym trans-
porcie zbiorowym a popyt na przewozy użyteczności publicznej („TMiR nr 10, 2011 r.), „Transport 
Miejski i Regionalny” 2011, nr 12.

55 Ibidem.
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narzędzie dla samorządów dotąd aktywnych, które zaniechają organizowania 
komunikacji na rzecz pozostawienia systemu transportowego wyłącznie w gestii 
wolnokonkurencyjnych sił rynkowych. W podsumowaniu B. Mazur stwierdza 
że optymizm związany z instytucją planów transportowych nie jest uzasadnio-
ny. Nie negując potrzeby rozpoznania potrzeb transportowych przez samorządy 
poszczególnych szczebli, należy zwrócić uwagę, iż przepisy uptz nie nakładają 
bezwzględnego obowiązku sporządzania planów transportowych wyłącznie na 
podstawie kryterium demograficznego, ale dopuszczają przypadki, w których 
plan taki nie będzie występował wskutek zaniechania przez daną jednostkę sa-
morządu terytorialnego podejmowania się organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej. Także zakres rzeczowy planów transportowych, ogra-
niczony wyłącznie do przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ograni-
cza oddziaływanie tego dokumentu na szersze spektrum zagadnień społecznych, 
ekonomicznych, przestrzennych czy transportowych56.

B. Mazur zwraca również uwagę na pewną nieścisłość w zakresie uchwala-
nia planów transportowych przez jednostki samorządu terytorialnego kolejnych 
szczebli. Zgodnie z zapisami uptz samorządy, jeśli planują organizowanie prze-
wozów o charakterze użyteczności publicznej, mają trzy lata od chwili wejścia 
w życie ustawy na opracowanie planu transportowego57. Na szczeblu ministerial-
nym plan powinien zostać opracowany w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie 
ustawy58, tym samym samorządy województw mogą bez przeszkód uwzględnić 
w swoim planie zapisy planu powstałego na szczeblu krajowym. Niestety nie ma 
już takiej pewności w przypadku samorządów niższych szczebli. Nie można bo-
wiem wykluczyć sytuacji, w której samorządy województw uchwalą plany trans-
portowe w ostatnim możliwym terminie, tj. trzy lata po wejściu w życie ustawy. 
Samorządy powiatowe staną wówczas przed wyborem, czy naruszyć przepisy 
uptz i nie ogłosić planu w wymaganym terminie, czy też naruszyć z kolei inny 
zapis uptz59 i ogłosić plan nieuwzględniający planu transportowego szczebla bez-
pośrednio powyżej (analogiczna sytuacja dotyczy gmin60).

Krytyczne uwagi o uptz przedstawia również T. Dyr. Analizując część za-
pisów, stwierdza on, że ustawa nie wnosi istotnej, nowej jakości w zakresie ogra-
niczania zawodności rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Niewielkie 

56 Ibidem.
57 Art. 84 ust. 2, pkt 2 uptz.
58 Art. 84 ust. 2, pkt 1 uptz.
59 Art. 11 ust. 1, pkt 2 uptz.
60 Art. 11 ust. 1, pkt 3 uptz.
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są zatem, jego zdaniem, możliwości w zakresie uporządkowania rynku regional-
nych przewozów pasażerskich oraz wyeliminowania bądź chociażby ogranicze-
nia występujących na nim negatywnych zjawisk61. 

Uptz w świetle wszystkich jej zapisów obowiązywać zacznie w pełni od 
stycznia 2017 r., stąd dopiero wtedy (a raczej dopiero po kilku latach od tej daty) 
będzie można powiedzieć, czy ustawa spełnia swoje zadanie. Niemniej już dzi-
siaj, w świetle przytoczonych powyżej opinii specjalistów z branży, wydaje 
się celowe podjęcie dyskusji na rzecz nowelizacji części zapisów ustawy o ptz 
(zwłaszcza tych, które mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju rynku przewozów 
pasażerskich) w takim kierunku, aby spełniała swoją rolę w zakresie funkcjono-
wania publicznego transportu zbiorowego z korzyścią dla społeczeństw regionów 
i systemu transportowego kraju.

2. Organizacja usług transportu regionalnego w Polsce

Na rynku regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce decydujące zna-
czenie mają przedsiębiorstwa dwóch gałęzi transportu: kolejowego i samochodo-
wego. Pozostałe gałęzie transportu (środki transportu) bądź nie mają znaczenia 
w realizacji przewozów regionalnych62, bądź jest ono marginalne, występując lo-
kalnie w niektórych obszarach kraju (np. przeprawy promowe na rzekach w cią-
gach dróg kołowych).

Nie należy również zapominać, że znacząca część podróży w relacjach, któ-
re można zaliczyć do przewozów regionalnych, realizowana jest przy wykorzy-
staniu własnych samochodów osobowych. Stanowi to istotną konkurencję, często 
niedocenianą, dla publicznego transportu zbiorowego. 

Transport samochodowy

Oferta przewozowa przewoźników samochodowych funkcjonujących 
na rynku pasażerskich przewozów regionalnych obejmuje usługi realizowane 

61 T. Dyr, Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jako instrument regulacji zawod-
ności rynku przewozów pasażerskich w regionie, w: Pasażerski transport regionalny – współ-
czesne wyzwania, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 713, „Problemy Transportu 
i Logistyki” nr 16, Szczecin 2012, s. 23 i dalsze.

62 Środki transportu szynowego (tramwaje czy metro warszawskie) służą obsłudze prze-
wozów miejskich lub aglomeracyjnych. Z kolei środki transportu linowego czy linowo-szyno-
wego mają w Polsce znaczenie wyłącznie w przewozach o charakterze turystycznym. Podob-
nie w przypadku transportu morskiego – przykład tramwaju wodnego kursującego w relacjach: 
Gdańsk–Sopot–Hel oraz Gdynia–Jastarnia–Hel – dotyczy wyłącznie sezonu letniego.
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autobusami i mikrobusami. Są to tzw. przewozy zwykłe, gdzie występuje pełna 
dostępność usług, co oznacza, że pojazdy zatrzymują się na wszystkich przystan-
kach, zlokalizowanych na trasie przejazdu63.

Na rynku regionalnych przewozów pasażerskich obserwuje się duże zróżni-
cowanie podaży usług transportowych. Istnieją linie komunikacyjne, na których 
występuje wiele podmiotów oferujących usługi transportowe, a częstotliwość 
kursowania (zwłaszcza w godzinach szczytu porannego i popołudniowego) jest 
znaczna. Z kolei na innych liniach dostępnych jest tylko kilka kursów w ciągu 
doby, obsługiwanych zazwyczaj przez przedsiębiorstwa PKS.

Określając strukturę podmiotową przewoźników samochodowych w trans-
porcie regionalnym, możemy podzielić ich na dwie podstawowe grupy:

− wywodzących się z dawnego przedsiębiorstwa państwowego PKS,
− powstałych jako podmioty prywatne wraz z liberalizacją funkcjonowania 

transportu samochodowego po 1990 r.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. przedsiębiorstwo PKS stanowiły 

cztery samodzielne przedsiębiorstwa – wojewódzkie w Koszalinie, Warszawie 
i Olsztynie oraz Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej 
(PPKS). Strukturę organizacyjną PKS tworzyły 233 jednostki wykonawcze 
wspierane przez 13 oddziałów regionalnych i rozbudowaną centralę.

W 1990 r. w miejsce dotychczasowej struktury utworzono 167 nowych 
przedsiębiorstw osobowych i osobowo-towarowych, dla których organ założy-
cielski stanowiło Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Natomiast 31 
oddziałów towarowych oraz 13 naprawczych przekształcono w przedsiębiorstwa 
podległe wojewodom. Tym samym rozpoczęto więc proces przekształceń pod-
miotowych i własnościowych tych przedsiębiorstw. Ponieważ liczba powołanych 
podmiotów była znacząca, przebieg tych procesów przybrał różne formy, nie był 
jednolity i stosunkowo rozciągnięty w czasie64.

Początkowe przekształcenia przybrały przede wszystkim formę komercjali-
zacji (utworzenie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa – jsSP – z dotychcza-
sowych przedsiębiorstw państwowych) lub prywatyzacji bezpośredniej. Komer-
cjalizacja z założenia była wstępem do prywatyzacji, czyli zbycia akcji spółki. 

63 Często zdarza się również, że pojazdy, zwłaszcza mikrobusy małych przewoźników sa-
mochodowych, zatrzymują się poza przystankami, co sprzeczne jest z przepisami, ale polepsza 
dostępność tych usług.

64 Część specjalistów z branży ocenia z dzisiejszej perspektywy, że powołanie tak dużej 
liczby podmiotów było błędem, który negatywnie odbił się m.in. na funkcjonowaniu transportu 
regionalnego. 
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Dalsze przekształcenia związane z restrukturyzacją przebiegały w poszczegól-
nych przedsiębiorstwach różnie. Było to m.in.65:

− postawienie w stan likwidacji,
− oddanie w odpłatne użytkowanie spółce pracowniczej (leasing pracowniczy),
− sprzedaż inwestorom zewnętrznym krajowym lub zagranicznym (prywa-

tyzacja),
− oddanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz samorządów powiatowych 

lub wojewódzkich (komunalizacja).
Likwidacja dotyczyła przede wszystkim przedsiębiorstw PKS, które nie potrafiły 
sprostać nowej sytuacji gospodarczej. Do roku 2010 proces ten objął 10 przed-
siębiorstw, przy czym dominowały przedsiębiorstwa państwowe i jsSP. Z reguły 
likwidacja danego przedsiębiorstwa związana była z przejęciem jego rynku przez 
lokalne firmy.

Procesy tak zwanej prywatyzacji pracowniczej pasażerskich przedsiębiorstw 
PKS66 zostały zapoczątkowane w 1997 r. oddaniem w leasing PKS Gryfice. 
W latach 1999–2004 prywatyzacja na zasadzie leasingu pracowniczego przybrała 
najintensywniejsze tempo – prywatyzowano w ten sposób 8–10 przedsiębiorstw 
rocznie. W późniejszym okresie tempo to gwałtownie osłabło. 

Sprzedaż przedsiębiorstwa inwestorom zewnętrznym była zjawiskiem 
znacznie rzadszym niż leasing pracowniczy. Jak dotąd największym inwestorem 
jest firma ze 100% kapitałem francuskim, Veolia Transport Polska Sp. z o. o. 
(dawniej: Connex Polska Sp. z o.o.), która zainwestowała ogółem w 14 przed-
siębiorstw PKS. W procesie bezpośredniej prywatyzacji przedsiębiorstw PKS 
uczestniczą również prywatne przedsiębiorstwa przewozowe, jak i przedsiębior-
stwa komunikacji miejskiej67.

Komunalizacja, rozumiana jako nieodpłatne przekazanie całości lub kon-
trolnego pakietu udziałów samorządom, jest stosunkowo nowym procesem 
dotyczącym firm PKS. Samorządy w ostatnich latach stały się aktywną stroną 
przekształceń własnościowych tych przedsiębiorstw. Proces ten dotyczył prze-

65 Z. Taylor, A. Ciechański, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich 
przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 2.

66 Polegało to na tym, że właścicielem pozostawał nadal Skarb Państwa, a przedsiębior-
stwo zostaje w użytkowaniu przez powołaną spółkę na okres maksymalnie 10 lat. Do czasu prze-
niesienia własności spółka nie jest właścicielem majątku i wnosi za niego czynsz dzierżawny. Aby 
powołać spółkę na zasadzie leasingu pracowniczego, musiała do niej przystąpić co najmniej po-
łowa pracowników, którzy mieli obowiązek wnieść i dysponować kapitałem akcyjnym o wartości 
co najmniej 20% funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa.

67 Przykładem jest zakup przedsiębiorstw PKS Myślenice, PKS Nowy Targ oraz PKS Ży-
wiec przez MPK w Łodzi.
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de wszystkim przedsiębiorstw uprzednio skomercjalizowanych, m.in. PKS-ów 
w Krakowie, Nowym Sączu, Bielsku-Białej, Wadowicach, ale również Staro-
gardzie Gdańskim, Garwolinie czy Bytowie. Na uwagę zwraca różnorodność 
przestrzenna oraz podmiotowa procesu komunalizacji. W województwie mało-
polskim przedsiębiorstwa są przejmowane przez samorząd wojewódzki, w pozo-
stałych przypadkach – przez samorządy powiatowe.

Podsumowując procesy przemiany podmiotowej i własnościowej przedsię-
biorstw PKS, można stwierdzić, że od 1990 r. udało się zmienić strukturę włas-
nościową przedsiębiorstw na korzystniejszą. Przede wszystkim wyeliminowana 
została forma przedsiębiorstwa państwowego jako najmniej korzystna. Niestety 
wiązało się to w znaczącej części z komercjalizacją PKS-ów lub przyłączeniem 
do innych, także stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Oprócz przedsiębiorstw używających marki PKS w obsłudze regionalnych 
przewozów pasażerskich uczestniczy kilka tysięcy przedsiębiorstw transporto-
wych. Dominują wśród nich przedsiębiorstwa małe, dysponujące często jednym 
lub dwoma mikrobusami (i/lub autobusami)68. Informacjami o wielkości prze-
wozów wykonywanych przez małe przedsiębiorstwa autobusowe nie dysponują 
również władze samorządowe, odpowiedzialne za organizację przewozów re-
gionalnych. Zdecydowana większość małych przedsiębiorstw transportowych 
wykonujących przewozy autobusowe nie ma również zawartych umów na wy-
równanie strat z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do przejazdów 
ulgowych i bezpłatnych. W tej sytuacji nie były one zobowiązane do składania 
jakichkolwiek sprawozdań o realizowanych przewozach69. To sprawia, że okre-
ślenie łącznej wielkości przewozów regionalnych transportem samochodowym 
opiera się obecnie na szacunkowych danych. Według danych GUS (uwzględ-
niających przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych powyżej dziewięciu osób) 
w latach 2005–2010 liczba pasażerów w regularnej komunikacji samochodowej 
zmniejszała się z 671,1 do 476,0 mln osób. Analogicznie zmniejszyła się także 
praca przewozowa, wykonywana przez przewoźników (w 2005 r. – 23,5 mld pkm, 
w 2010 r. – 16,4 mld pkm). Zmniejszyła się również liczba regionalnych linii kra-
jowych z 5045 w 2005 r. do 3534 w 2010 r., a długość linii – z 398,8 tys. km 
w 2005 r. do 276,5 tys. km w 2010 r.70

68 Wiele z tych przedsiębiorstw nie jest uwzględnianych w statystykach GUS, obejmują-
cych tylko przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych powyżej dziewięciu osób.

69 T. Dyr, Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo 
Politechniki Radomskiej, Radom 2009.

70 Dane za: Transport – wyniki działalności w 2010 r., GUS, Warszawa 2011 oraz Trans-
port drogowy w Polsce w latach 2005–2009, GUS, Warszawa 2011.
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Powyższe dane potwierdzają więc istniejący od lat dziewięćdziesiątych 
XX w. trend związany ze zmniejszającą się liczbą pasażerów, przy jednoczes-
nym wzroście konkurencji pomiędzy przewoźnikami. To oczywiście przekłada 
się na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw charakteryzującą się spadającymi 
przychodami z przewozów pasażerskich, przy istotnym uzależnieniu poziomu 
kosztów od cen paliw.

Według prognozy przewozów w Polsce do 2035 r. skala przewozów w zbio-
rowej komunikacji regionalnej nadal będzie się zmniejszać, przy jednoczesnym 
wzroście ruchliwości komunikacyjnej z wykorzystaniem indywidualnego trans-
portu samochodowego71.

Sygnalizowana powyżej trudna sytuacja ekonomiczna przewoźników regio-
nalnych przekłada się również na trudną sytuację taborową związaną zwłaszcza 
z inwestycjami w zakresie zakupu nowych pojazdów. W obsłudze dominują auto-
busy w wieku 16 lat i powyżej72.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię infrastruktury drogowej związa-
nej z obsługą przewozów regionalnych transportem samochodowym. Co prawda, 
przewoźnicy samochodowi wykorzystują wszystkie kategorie dróg, jednak zna-
czący udział przewozów dotyczy dróg najniższych kategorii (gminnych i powia-
towych), czyli tzw. lokalnych, których łączna długość wynosi ok. 300 tys. km. 
Stan dróg przekłada się na średnie prędkości techniczne oraz koszty użytkowania 
taboru. Kontrola NIK wskazuje generalnie na zły stan techniczny dróg lokalnych, 
co skutkuje utrudnieniami w ruchu drogowym i zwiększa zagrożenie jego bez-
pieczeństwa73. Zaniedbania w tym względzie są tak duże, że ich likwidacja zaj-
mie jeszcze kilkadziesiąt lat i wymaga stworzenia systemu finansowego zasilenia 
utrzymania dróg lokalnych z budżetu państwa74.

71 Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw trans-
portu autobusowego, NIK, Warszawa, lipiec 2011. Potwierdzają to również prognozy zawarte 
w dokumencie: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Mini-
sterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013.

72 59,6% wszystkich autobusów (w tym 77,7% do 15 miejsc siedzących oraz 45,2% autobu-
sów od 16 do 45 miejsc siedzących). Dane za rok 2010 według: Transport – wyniki..., s. 136.

73 Informacja o wynikach kontroli stanu realizacji „Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008– 2011”, NIK, Poznań, styczeń 2011.

74 Ibidem.
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Transport kolejowy

Usługi transportowe w kolejowych przewozach regionalnych obejmują prze-
wozy pasażerów realizowane pociągami osobowymi (określanymi jako regional-
ne), zatrzymującymi się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych75 na 
trasie przejazdu. Przewozy te realizowane są przede wszystkim elektrycznymi 
zespołami trakcyjnymi, autobusami szynowymi czy jeszcze miejscowo tradycyj-
nymi składami pociągowymi.

O rozpoczęciu procesu regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich 
można mówić w Polsce dopiero od roku 2001. Wcześniej oczywiście przewozy 
te były realizowane, ale w ramach zintegrowanego przedsiębiorstwa PKP, które 
w zasadzie autonomicznie (w małym stopniu uwzględniając zdanie podmiotów 
samorządowych) podejmowało decyzje odnośnie kształtowania oferty przewo-
zowej w tym zakresie. Lata dziewięćdziesiąte XX w. były trudnym okresem 
funkcjonowania kolei w Polsce, co miało swoje odbicie w ofercie przewozowej. 
Znaczące zmniejszenie wielkości przewozów towarowych i pasażerskich z jednej 
strony, a z drugiej – znaczący majątek i potencjał przewozowy przedsiębiorstwa 
PKP oraz ograniczenie dotacji z budżetu państwa, wymuszały działania restruk-
turyzacyjne związane z ograniczaniem kosztów funkcjonowania. Ograniczanie 
oferty dotknęło również przewozów pasażerskich pociągami osobowymi, szcze-
gólnie na lokalnych liniach kolejowych. Spadek przewozów wynikał również 
z czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim z gwałtownego rozwoju 
motoryzacji indywidualnej oraz konkurencji ze strony przewoźników samo-
chodowych. Po roku 2000 sytuacja oferty kolejowych przewozów regionalnych 
ulegała stopniowej poprawie, choć proces przemian nadal trwa i należy jeszcze 
rozwiązać szereg problemów, aby doprowadzić do pożądanego kształtu rynku 
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich z punktu widzenia systemu 
transportowego kraju, a przede wszystkim – z korzyścią dla społeczeństw obsłu-
giwanych przez nich regionów.

Przemiany restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa państwowego PKP zwią-
zane z powołaniem spółki akcyjnej PKP SA spowodowały proces wyodrębnia-
nia w 2001 r. poszczególnych podmiotów związanych z infrastrukturą kolejową, 
przewozami pasażerskimi, przewozami towarowymi, zapleczem technicznym 
itp., w celu utworzenia Grupy PKP76. W odniesieniu do przewozów pasażerskich 

75 Wyjątkiem są przystanki osobowe o bardzo małym ruchu podróżnych, na których po-
ciągi regionalne zatrzymują się tylko w godzinach porannych i popołudniowych.

76 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (DzU z 2000 r. nr 84, 
poz. 948 z późn. zm.).
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wydzielono cztery podstawowe spółki przewozów pasażerskich, czyli PKP Inter-
city Sp. z o.o. (PKP IC)77, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PKP PR), PKP 
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (PKP WKD) oraz PKP Szybka Kolej 
Miejska Sp. z o.o. (PKP SKM).

Spółka PKP IC z założenia miała obsługiwać wyłącznie segment przewo-
zów kwalifikowanych78 międzyregionalnych (międzywojewódzkich)79 oraz mię-
dzynarodowych, ale z czasem rozszerzyła swoją działalność również o pociągi 
międzyregionalne niższej kategorii80.

Realizacją przewozów regionalnych (wojewódzkich)81 zająć się miały zgod-
nie z założeniem trzy pozostałe wyodrębnione podmioty. Przy tym dwie ostatnie 
w zestawieniu, czyli spółki PKP WKD i PKP SKM82, miały charakter lokal-
ny, działając na wydzielonych liniach. Natomiast podstawowym podmiotem re-
alizującym kolejowe przewozy pasażerskie w regionach była spółka PKP PR. 
W początkowym okresie wszystkie wymienione wyżej spółki pozostawały, za 
pośrednictwem Grupy PKP SA, własnością Skarbu Państwa.

W latach 2001–2005 proces regionalizacji przebiegał z trudnością. Podsta-
wowymi powodami były brak wystarczających środków na finansowanie prze-
wozów regionalnych83 oraz kłopoty w funkcjonowaniu spółki PKP PR. Mimo to 
działania na rzecz regionalizacji tych przewozów były cały czas kontynuowane, 
co pozostawało w zgodzie z wytycznymi polityki transportowej Polski i UE. 

77 Z dniem 2.01.2008 r. na skutek przekształceń zmieniono formę prawną na spółkę akcyj-
ną. Obecna pełna nazwa firmy brzmi: PKP Intercity SA. Działania te podjęto z myślą o przyszłej 
prywatyzacji tej spółki za pomocą giełdy.

78 Pociągi typy Ex, IC, EC, EN i pozostałe międzynarodowe.
79 Relacje kursujących pociągów przekraczają granice co najmniej dwóch województw.
80 Wprowadzając ofertę pociągów TLK (Tanie Linie Kolejowe – obecna nazwa: Twoje 

Linie Kolejowe) oraz przejmując w grudniu 2008 r. obsługę pociągów pospiesznych od spółki 
Przewozy Regionalne.

81 Relacje kursujących pociągów zawierają się w ramach województwa (lub przekraczają 
jego granice do najbliższej stacji węzłowej).

82 Przynajmniej w początkowym okresie.
83 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 narastającymi zobowiązaniami, a przyczyn takiego stanu rzeczy szukać należy przede wszyst-
kim w braku szybkich działań na rzecz przyjęcia stabilnego i kompleksowego systemu finanso-
wania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce. Niestabilność funkcjonowania 
spółki wynikała również z braku niezbędnego majątku produkcyjnego. Za znaczący błąd, jaki 
popełniono w procesie tworzenia spółki, uznać należy brak wyposażenia jej w istotne z elemen-
tów rzeczowego majątku w postaci taboru trakcyjnego wraz z zapleczem technicznym. Dopie-
ro przyjęcie przez rząd dokumentu Strategia dla transportu kolejowego do 2013 roku, w której 
zapisano konieczność rozdziału i przekazania odpowiedniej części majątku w postaci pojazdów 
trakcyjnych i zaplecza technicznego do spółek pasażerskich, uruchomiło ten proces, zakończony 
ostatecznie w 2008 r.
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W dokumentach rządowych wyznaczających szczegółowe działania w od-
niesieniu do transportu kolejowego po 2001 r. w Polsce wobec przewoźników 
regionalnych przewidywano przede wszystkim kontynuację działań restruktury-
zacyjnych w tych spółkach, ale również podjęcie działań na rzecz przekształceń 
własnościowych. Przy tym zdawano sobie sprawę, że ewentualna rzeczywista 
prywatyzacja84 nie będzie operacją łatwą do przeprowadzenia85 i koncentrowano 
swoje wysiłki na rzecz doprowadzenia do przejęcia akcji tych spółek przez samo-
rządy (usamorządowienie spółek).

W odniesieniu do spółki PKP WKD udało się ten proces przeprowadzić. 
Prowadzony było on przez PKP SA od 2003 r. i zakończył się podpisaniem 
30.09.2005 r. umowy prywatyzacyjnej z nowym właścicielem akcji spółki, któ-
rym jest Konsorcjum Samorządowe, w skład którego wchodzi samorząd woje-
wództwa mazowieckiego i sześć gmin leżących na trasie działalności przewozo-
wej spółki86. Proces usamorządowienia tej spółki nie nastręczał trudności o tyle, 
że działalność jej odbywa się na wydzielonej organizacyjnie i technicznie sieci 
kolejowej87, 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 zarówno zarządcą infra-
struktury na wydzielonej linii między Gdańskiem a Gdynią, jak i przewoźnikiem 
operującym również na sieci PKP PLK i realizującym, obok spółki Przewozy Re-
gionalne, przewozy pasażerskie na terenie województwa pomorskiego88. Udzia-
łowcem większościowym PKP SKM pozostaje nadal PKP SA, choć samorząd 
województwa pomorskiego oraz gminy leżące na trasach relacji kursujących po-

84 Przeniesienie akcji spółki w ręce inwestora prywatnego.
85 Gdyż podstawowym warunkiem przejęcia przez inwestora prywatnego takiej spółki jest 

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

86 Są to: Gmina i Miasto Pruszków, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Grodzisk Mazowiecki, 
Gmina Milanówek, Gmina i Miasto Brwinów oraz Gmina Michałowice. 27.09.2007 r. własność 
wszystkich udziałów przeszła z PKP SA na nowych właścicieli i tym samym WKD stała się pierw-
szym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym z Grupy PKP, który zmienił w 100% właściciela 
i opuścił holding PKP. 13.08.2008 r. została zmieniona nazwa Spółki z PKP Warszawska Kolej 
Dojazdowa Sp. z o.o. na Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Dane ze strony internetowej 
WKD: www.wkd.com.pl/ (9.10.2013 r.).

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

88 Spółka prowadzi w związku z tym odrębną rachunkowość w zakresie zarządzania in-
frastrukturą kolejową oraz wykonywaniem przewozów kolejowych.
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ciągów spółki zainteresowane są jej przejęciem89. Można więc przypuszczać, że 
proces ten będzie kontynuowany aż do całkowitego przejęcia akcji PKP SA i tym 
samym wyjścia poza Grupę PKP.

Najwięcej miejsca w rządowych programach restrukturyzacyjnych poświę-
cano jednak spółce PKP PR, która operowała na terenie całego kraju i miała do-
minujących udział w kolejowych pasażerskich przewozach regionalnych.

W opublikowanym programie rządowym Strategia restrukturyzacji i pry-
watyzacji Grupy PKP SA90, w odniesieniu do PKP PR postulowano obok reorga-
nizacji i poprawy stanu taboru rozpoczęcie procesu tworzenia spółek z udziałem 
samorządów wojewódzkich. Przy tym PKP PR posiadać miało pakiety mniej-
szościowe udziałów w tych spółkach. Przewozy regionalne miały prowadzić po-
wołane spółki, aby PKP PR skoncentrowało działalność tylko na wykonywaniu 
przewozów międzywojewódzkich.

Zgodnie z programem (niejako w ramach pilotażu) powołano pierwszą spół-
kę kolejowo-samorządową w województwie mazowieckim pod nazwą Koleje 
Mazowieckie Sp. z o.o. (KM)91, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2005 r. 
Z perspektywy czasu powołanie tej spółki można uznać za dobrą decyzję. Przede 
wszystkim samorząd poczuł większą odpowiedzialność, jako współwłaściciel, 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. samorząd województwa 
mazowieckiego zwiększył swój udział w kapitale zakładowym spółki KM do 
95%, natomiast w grudniu 2007 r., po uzyskaniu zgody ministra skarbu oraz 
prezesa UOKiK, podpisano umowę, na mocy której województwo 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 

89 Czego dowodem jest objęcie przez Urząd Marszałkowski udziałów w spółce w 2006 r., 
a w 2008 r. – przez gminę Gdańska; w późniejszym okresie przez pozostałe gminy. Struktura 
udziałowa (na październik 2013 r.) przedstawiała się następująco: PKP SA – 44,3%, Skarb Pań-
stwa – 20,7%, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – 12,4%, Gmina Miasto Gdańsk 
– 15,3%, Gmina Miasto Sopot – 2,6%, Gmina Miasto Gdynia – 3,1%, Gmina Miejska Pruszcz 
Gdański – 1,5% oraz Gmina Miejska Rumia – 0,1%. 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/ (9.10.2013 r.).

90 Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP SA, Rada Ministrów, Warszawa 
– luty 2005 r.

91 Powołana 29 lipca 2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i PKP PR. 
Samorząd objął 51% udziałów a PKP PR – 49% udziałów.
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2008 r. spółka odkupiła od PKP PR dzierżawione dotąd EZT, przejmując je na 
własność92.

Kolejny program rządowy dla kolei pod nazwą Strategia dla transportu ko-
lejowego do roku 201393 w odniesieniu do spółki PKP PR przewidywał kontynu-
ację procesu usamorządowienia. Spółka miała zostać oddłużona, a jej udziały 
przekazane następnie samorządom wojewódzkim94. Spółka miała również nadal 
wykonywać przewozy międzywojewódzkie pociągami pospiesznymi.

W 2008 r. dokonano modyfikacji tego programu95 w zakresie restruktury-
zacji przewozów regionalnych i międzywojewódzkich oraz zasad oddłużenia 
spółki PKP PR i obsługi zadłużenia przez PKP SA. W odniesieniu do spółki 
PKP PR stwierdzono, że warunkiem stworzenia właściwych podstaw działania 
kolejowych przewozów regionalnych musi być przeprowadzenie procesu oddłu-
żenia tej spółki, a proces ten rozłożony będzie na lata 2008–2011. Usamorządo-
wienie przewozów polegać miało w pierwszej kolejności na przekazaniu całości 
przewozów międzywojewódzkich do spółki PKP IC wraz z niezbędnym mająt-
kiem i pracownikami96, a następnie na nieodpłatnym przekazaniu udziałów spół-
ki PKP PR samorządom wojewódzkim w różnych częściach według przyjętych 
kryteriów. Spółka PKP PR swoją działalność skupić miała wyłącznie na realizacji 
przewozów wewnątrz regionów pociągami osobowymi (regionalnymi). Według 
założeń realizacja procesu usamorządowienia kolejowych przewozów regional-
nych służyła przede wszystkim skupieniu na poziomie samorządu wszystkich 
podstawowych funkcji związanych z realizacją zadań przewozowych, tj.: orga-
nizatora przewozów, wykonawcy i dofinansowującego przewozy o charakterze 
użyteczności publicznej.

Program ten został przyjęty i wdrożony do realizacji. Przekazanie spół-
ki PKP PR poprzedzono negocjacjami pomiędzy samorządami wojewódzkimi 
a rządem, co między innymi wiązało się z żądaniami samorządów w sprawie 
gwarancji państwa na inwestycje taborowe oraz złymi wynikami finansowymi 

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

szawa, kwiecień 2007 r.
94 Według założeń proces ten miał polegać na przekazaniu nieodpłatnie udziałów spółki 

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

wie przyjęcia Strategii dla transportu kolejowego do 2013 roku.
96 W spółce PKP PR wydzielono organizacyjnie tzw. Oddziały Przewozów Między-

wojewódzkich (OPM), do których przekazano majątek i pracowników związanych z przewozami 
międzywojewódzkimi. 14 grudnia 2008 r. spółka PKP IC przejęła OPM i tym samym w pełni 
realizuje przewozy pociągami międzywojewódzkimi (obecnie kursującymi pod szyldem TLK).
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samej spółki. Ostatecznie 2.12.2008 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w spra-
wie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich97. Zgodnie 
z przyjętym również rozporządzeniem i w świetle ustalonych w nim kryteriów 
samorządy otrzymały określoną liczbę udziałów w kapitale zakładowym spółki 
PKP PR98. Formalne przejęcie spółki przez samorządy nastąpiło 1.01.2009 r. Spół-
ka PKP PR stała się więc w ten sposób de facto (własnościowo i organizacyjnie) 
przewoźnikiem samorządowym funkcjonującym poza Grupą PKP SA. Podkre-
ślając swoją odrębność, 8.12.2009 r. spółka zmieniła również nazwę na Przewozy 
Regionalne Sp. z o.o. (PR). Zmianie nazwy towarzyszyło również wprowadzenie 
nowych barw korporacyjnych i nowego adresu strony internetowej.

Analizując kwestię usamorządowienia kolejowych przewozów regional-
nych, warto zwrócić uwagę na interesujący trend, pojawiający się w ostatnich 
latach. Polega on na działaniach części samorządów, które powołały własne kole-
jowe pasażerskie spółki przewozowe. Wśród tego rodzaju podmiotów aktualnie 
funkcjonujących w Polsce wymienić można:

− Koleje Dolnośląskie,
− Koleje Wielkopolskie,
− Koleje Śląskie.
Spółka Koleje Dolnośląskie SA została powołana w grudniu 2007 r.99, 

a działalność przewozową rozpoczęła wraz z wejściem w życie nowego rozkładu 

97 Uchwała Rady Ministrów z dnia 02.12.2008 r. w sprawie finansowania regionalnych 
kolejowych przewozów pasażerskich.

98 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.11.2008 r. w sprawie określenia liczby 
udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością (DzU z 2008 r. nr 218, poz. 1393). Kryteria podziału określone 
zostały w sposób ogólny w art. 33u ust. 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty-
zacji przedsiębiorstwa państwowego PKP (DzU z 2000 r. nr 84, poz. 948 z późn. zm.). Ustawa 
zobowiązuje rząd do wzięcia pod uwagę: powierzchni poszczególnych województw, liczby ich 
mieszkańców, długości linii kolejowych oraz średniej pracy eksploatacyjnej wykonanej w ciągu 
ostatnich 3 lat. Ustawa jednakże nie przyznała wagi poszczególnym kryteriom, pozostawiając to 
swobodnemu uznaniu administracji. Rada Ministrów dokonała podziału tytułów uczestnictwa 
w spółce zgodnie z przyjętym algorytmem. Ostatecznie udziały samorządów wojewódzkich zo-
stały ustalone następująco: 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%), pod-
karpackie (4,9%), podlaskie (3,8%), pomorskie (7,1%), śląskie (9,2%), świętokrzyskie (3,0%), war-
mińsko-mazurskie (5,3%), wielkopolskie (9,7%), zachodniopomorskie (5,8%).

99 Uchwała Nr XX/246/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.12.2007 r. 
w sprawie utworzenia Spółki Koleje Dolnośląskie SA oraz wniesienia przez Województwo Dolno-
śląskie wkładu pieniężnego.
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jazdy pociągów 14 grudnia 2008 r. Obsługuje wybrane połączenia regionalne100 
w tym województwie.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. powołane zostały we wrześniu 2009 r.101, 
a pierwszy pociąg tej spółki wyruszył na trasę 1 czerwca 2011 r. W obecnym 
rozkładzie (2011/12) spółka obsługuje następujące połączenia: Poznań Gł.–Go-
łańcz, Poznań Gł.–Wolsztyn, Leszno–Ostrów Wlkp., Leszno–Zbąszynek, Lesz-
no–Gostyń oraz Wągrowiec–Rogoźno Wlkp. Według planów do 2015 r. spółka 
ma obsługiwać 50% kolejowego ruchu regionalnego w województwie.

Koleje Śląskie sp. z o. o. powołano 8 kwietnia 2010 r.102, a 1 października 
2011 r. uruchomiono pierwsze połączenia kolejowe. W rozkładzie 2011/12 po-
ciągi spółki kursowały na trasach: Katowice–Gliwice, Katowice–Tychy–Wisła 
oraz Katowice–Sosnowiec–Zawiercie–Częstochowa. Począwszy od rozkładu 
jazdy 2012/13, spółka planowała przejęcie całości przewozów na terenie woje-
wództwa śląskiego. Podjęta próba zakończyła się jednak spektakularną porażką, 
szeroko opisywaną i przedstawianą przez media. Spółka była źle przygotowana 
do tego przedsięwzięcia pod względem organizacyjnym, taborowym, kadrowym 
oraz finansowym. Efektem był paraliż kolejowych przewozów regionalnych 
w początkowym okresie obowiązywania rozkładu i konieczność ograniczenia 
oferty w późniejszym okresie oraz poddanie spółki procesowi głębokiej restruk-
turyzacji. 

Do rozpoczęcia przewozów pasażerskich przymierza się również Łódzka 
Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. powołana 10 maja 2010 r. – podmiot, w którym 
100% udziałów posiada samorząd województwa łódzkiego. Spółka ma rozpocząć 
przewozy 15 czerwca 2014 r. i obsługiwać również połączenia regionalne z Łodzi 
do Sieradza, Łowicza, Kutna i Koluszek103.

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

101 Uchwała Nr XXXIX/542/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 wrześ-
nia 2009 roku w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego do wykonywania kolejowych prze-
wozów pasażerskich.

102 Uchwała nr III/47/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010 roku 
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Koleje Śląskie Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością.

103 Planowany zakres obsługi wskazuje więc, że przewozy będą miały również charakter 
regionalny, a nie tylko aglomeracyjny (w ramach tzw. kolei obwodowej: Łódź Kaliska–Łódź Wi-
dzew oraz Łódź Widzew–Zgierz). Można więc tą spółkę zaliczyć do grona kolejowych przewoź-
ników regionalnych. Więcej informacji o spółce na jej stronie internetowej: http://lka.lodzkie.pl.
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Warto również zauważyć, że trend do tworzenia własnych spółek samo-
rządowych może być nadal podtrzymany, gdyż powołanie ich rozważają m.in. 
samorządy województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego czy 
zachodniopomorskiego. Jednakże przykład Kolei Śląskich powinien być prze-
strogą dla tych i innych samorządów w zakresie zbyt szybkiego tempa działań 
w odniesieniu do przejęcia odpowiedzialności za realizację kolejowych przewo-
zów regionalnych na swoim obszarze.

Jedynym jak dotąd podmiotem prywatnym obsługującym kolejowe prze-
wozy regionalne w Polsce jest Arriva RP Sp. z o.o.104 Spółka została powołana 
19 grudnia 2006 r. jako spółka joint-venture, będąca wspólnym przedsięwzięciem 
dwóch międzynarodowych koncernów działających w branży kolejowej: Arri-
va plc105 i PCC Rail SA106, posiadających w powołanej spółce po 50% udziałów. 
W czerwcu 2007 r. spółka wygrała przetarg ogłoszony przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych pasa-
żerskich przewozów kolejowych na wszystkich liniach niezelektryfikowanych 
tego województwa. Spółka sukcesywnie umacnia swoją pozycję, czego przykła-
dem są zarówno realizacja kolejnego kontraktu w tym województwie, jak i podej-
mowane działania w zakresie rozszerzenia swojej działalności na inne regiony.

Omawiając kwestię realizacji przewozów regionalnych, warto również za-
uważyć, że część tych przewozów realizowana jest również pociągami spółki 
PKP IC (pociągami TLK). Co prawda, same pociągi realizują przewozy między-
regionalne (międzywojewódzkie) jednakże część podróżnych przemieszcza się 
w relacjach mieszczących się w granicach danego województwa, co czyni takie 
przewozy regionalnymi. W tym więc aspekcie spółka PKP IC również uczestni-
czy w realizacji kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych.

3. Finansowanie usług transportu regionalnego

Jednym z czynników warunkujących jakość usług transportowych na po-
ziomie regionalnym jest kapitał finansowy. W warunkach ograniczoności środ-
ków publicznych wydatkowanych na finansowanie zadań związanych z trans-
portem regionalnym przy jednoczesnej, postępującej decentralizacji kompetencji 

104 Początkowo Arriva PCC Sp. z o.o.
105 W sierpniu grupa Arriva plc przejęta została przez koncern Deutsche Bahn AG.
106 We wrześniu 2009 r. spółka PCC Rail przejęta została przez DB Schenker AG i zmieniła 

nazwę na DB Schenker Rail Polska SA.
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na szczebel samorządowy, problem pozyskania i zapewnienia w długim okresie 
źródeł finansowania usług transportowych wydaje się kluczowy.

Realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w warun-
kach polskich została powierzona jednostkom samorządu terytorialnego, czyli 
podmiotom sektora publicznego, podlegającym finansowaniu ze środków pub-
licznych. W szczególności za organizację i finansowanie usług transportowych 
na poziomie regionalnym odpowiada województwo samorządowe, które wyposa-
żone zostało na podstawie właściwych aktów prawnych w instrumenty formalno-
prawne oraz finansowe, mające zapewnić prawidłową realizację usług z zakresu 
zbiorowego transportu publicznego w regionie. 

Z punktu widzenia finansowania transportu w regionie istotne znaczenie 
mają źródła wskazane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (m.in. 
środki własne i środki z budżetu państwa), które swoje uszczegółowienie znajdu-
ją w przepisach ustawy o finansach publicznych107 (precyzuje dochody publiczne) 
i Ustawie o dochodach JST108 (definiuje dochody własne). 

Przegląd ustawowo zdefiniowanych źródeł finansowania zadań JST (w tym 
województw samorządowych) pozwala na wyodrębnienie wiodących kategorii 
źródeł wspólnych dla wskazanych aktów prawnych (tabela 1). 

Zarówno ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwana 
dalej: udjst), jak i uptz odwołują się do środków z budżetu państwa jako możliwej 
formy finansowania usług transportowych. W kategorii tej wymienia się wpły-
wy transferowe w postaci dotacji i subwencji. Słownik podstawowych terminów 
samorządowych precyzuje pojęcie dotacji jako109: „szczególnego rodzaju formę 
zaopatrzenia kogoś lub dostarczenia komuś środków pieniężnych stanowiących 
środki publiczne”110. W art. 126 ustawy o finansach publicznych (zwanej dalej: 
ufp) dotacje określane są jako111: „podlegające szczególnym zasadom rozlicza-
nia środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz 
z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, 

107 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.).

108 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(DzU z 2003 r. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

109 Słownik podstawowych terminów samorządowych, red. M. Lisiński, Wyższa Szkoła Bi-
znesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 26.

110 Ibidem, s. 26.
111 Art. 126 Ustawy o finansach publicznych.
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odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinanso-
wanie realizacji zadań publicznych”112.

Tabela 1

 Rodzaje ustawowych źródeł finansowania zadań JST 
ze szczególnym uwzględnieniem transportu

Źródło Konstytucja RP
Ustawa 

o finansach 
publicznych

Ustawa 
o dochodach 

JST

Ustawa 
o publicznym 
transporcie 
zbiorowym

dochody publiczne X
środki pochodzące z bu-
dżetu Unii Europejskiej X

środki pochodzące ze 
źródeł zagranicznych 

niepodlegające 
zwrotowi

X

sprzedaż papierów 
wartościowych X

prywatyzacja majątku X
kredyty i pożyczki X

przychody pochodzące 
z prowadzonej 

działalności
X

operacje finansowe X
dochody własne X X X

subwencja X X
dotacje X X X

wpływy ze sprzedaży 
biletów X

wpływy z opłat X

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Konstytucji RP, ustawy o finansach publicznych, usta-
wy o dochodach JST, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

112 Jednocześnie ufp dokonuje podziału dotacji na: celowe (m.in. dotacja celowa na zakup, 
modernizację i naprawy taboru kolejowego), przedmiotowe (m.in. w formie dopłat rekompensują-
cych przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przychody utracone w wyniku ustawowych 
ulg w przewozach pasażerskich) oraz podmiotowe (m.in. dotacje dla organizatorów transportu lub 
operatorów – przewoźników). W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na różnorodne klasyfi-
kacje dotacji, wskazując m.in. na istnienie dotacji warunkowych, bezwarunkowych, kwotowych 
i ryczałtowych itd.
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Subwencja w odróżnieniu od dotacji jest niecelowym źródłem finansowania 
(o przeznaczeniu środków z subwencji decyduje samorząd113). 

Wskazane enumeratywnie w tabeli 1 źródła finansowania nie stanowią 
kompleksowego ujęcia. Z punktu widzenia kryterium własności środków katalog 
ten należałoby rozszerzyć o kapitał finansowy prywatnych inwestorów, ujmując 
w nim dwa rodzaje źródeł:

− środki publiczne (pochodzące z budżetu państwa i budżetów właściwych 
JST),

− środki prywatne (kapitał prywatny w formule PPP oraz środki oferowane 
przez międzynarodowe instytucje finansowe, jak również sektor banko-
wo-finansowy).

Przyjmując jako kryterium stopień innowacyjności rozwiązań w sferze me-
chanizmu finansowania, dodatkowo wyróżnić można:

− tradycyjne źródła finansowania (źródła budżetowe),
− nowoczesne źródła finansowania (m.in. mechanizm przechwytywania 

wartości, ang. Land Value Captured).
Według kryterium zwrotności źródła finansowania publicznego transportu 

zbiorowego można podzielić na środki114:
− bezzwrotne,
− zwrotne. 
Środki publiczne skierowane na finansowanie usług publicznego transportu 

zbiorowego pochodzą z dwóch źródeł i są to: środki krajowe oraz środki z budże-
tu Unii Europejskiej (UE), które na mocy ufp zaliczane są do kategorii środków 
publicznych. W kategorii środków krajowych największe znaczenie mają wymie-
nione uprzednio dotacje i subwencje (część wyrównawcza i regionalna). Środ-
ki z budżetu Unii Europejskiej, traktowane na mocy ufp jako środki publiczne 
w perspektywie finansowej 2007–2013, odgrywają dla Polski szczególnie istotną 
rolę (z uwagi na poziom alokacji) jako źródło finansowania inwestycji infrastruk-
turalnych (w tym kolejowych). Od 2004 r. Polska, jako kraj członkowski UE, ma 

113 Jest to źródło dochodów JST i prawem określone świadczenie pieniężne Skarbu Pań-
stwa, wydatek z budżetu państwa na ich rzecz. W przypadku województw składa się z części 
wyrównawczej, regionalnej i oświatowej. Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, 
red. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Difin, Warszawa 2010, s. 227.

114 Do grupy źródeł bezzwrotnych zaliczone zostały: środki będące dochodami publiczny-
mi i te środki, które dochodami publicznymi nie są, nie zwiększają bowiem w ujęciu bilansowym 
wartości majątku publicznego (np. wpływy ze sprzedaży majątku). Do źródeł zwrotnych przypi-
sane zostały wszystkie te źródła, z którymi związane jest powstanie zobowiązania do ich zwrotu. 
Por. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2007, 
s. 154.
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dostęp do finansowania z funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności. 
W okresie przedakcesyjnym Wspólnota Europejska udostępniała krajom kan-
dydującym do członkostwa w UE środki w ramach funduszy przedakcesyjnych 
(tabela 2). 

Tabela 2

Fundusze unijne przeznaczone na finansowanie transportu w latach 2000–2013 r.

Perspektywa finansowa

2000–2004 2004–2006 2007–2013

Fundusze przedakcesyjne Fundusze strukturalne UE i Fundusz Spójności
PHARE 

(ok. 1,2 mld euro)
ISPA 

(ok. 1,3 mld euro)

− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
− Fundusz Spójności

Programy Operacyjne

nie dotyczy

Sektorowy Program Operacyjny 
Transport

(ok. 1,16 mld euro) 
Zintegrowany Program Operacyj-

ny Rozwoju Regionalnego 
(ok. 1,6 mld euro)

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowi-
sko – ok. 19,4 mld euro 
Program Operacyjny 

Rozwój Polski Wschodniej 
– ok. 1 mld euro

Regionalne Programy Ope-
racyjne – ok. 4,2 mld euro

Źródło: witryna internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl, www.pois.
gov.pl oraz www.it.pw.edu.pl (11.03.2012). 

Finansowanie transportu ze środków unijnych w latach 2007–2013 odbywa 
się na dwóch poziomach:

− krajowym – głównie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW),

− regionalnym – Regionalne Programy Operacyjne (RPO).
W ramach 17 osi priorytetowych POIiŚ trzy z nich bezpośrednio dotyczą 

transportu:
− oś VI – Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
− oś VII – Transport przyjazny środowisku,
− oś VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
Obok funduszy unijnych warto podkreślić rolę instytucji międzynarodo-

wych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbu-
dowy i Rozwoju (EBOR) oraz Bank Światowy (BŚ) w finansowaniu transportu 
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na poziomie krajowym i samorządowym. EBI koncentruje się na finansowaniu 
TEN-T i projektów o znaczeniu priorytetowym (według stanu na 2009 r. Polska 
otrzymała łącznie 8 mld euro w formie pożyczek z EBI)115. BŚ realizuje wie-
loletni program rozwoju i modernizacji dróg krajowych w Polsce. Celem tego 
programu jest wprowadzenie refom w sferze zarządzania infrastrukturą drogo-
wą oraz współfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i odtworzeniem 
sieci drogowej w celu poprawy jej stanu technicznego, lepszego wydatkowania 
środków publicznych oraz funkcjonowania administracji116. EBOR współpracuje 
z Polską od początku lat dziewięćdziesiątych XX. w., kiedy to udzielił kredytu 
inwestycyjnego na finansowanie infrastruktury drogowej na wybranych odcin-
kach autostrady A4117. 

Ważnym, jakkolwiek nie w pełni wykorzystywanym źródłem finansowania 
transportu (głównie infrastruktury), jest kapitał prywatny występujący często 
w przypadku publicznych inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP). Problematykę PPP regulują w Polsce dwie ustawy: 
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym118 oraz 
ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi119. 
Partnerstwo publiczno-prywatne może być kluczowym elementem techniki pro-
ject finance (PF) znajdującej wykorzystanie w przypadku realizacji inwestycji 
celu publicznego. Project finance w odróżnieniu od PPP jest techniką niepodle-
gającą regulacji ustawowej. Złożone formy finansowania (PPP, PF)120 integrują 
zarówno źródła wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przy czym decyzja o wyborze in-
strumentu zwrotnego, zwłaszcza przez podmiot publiczny, wymaga pogłębionej 
analizy jego wpływu na określone ustawowo limity zadłużenia. W grupie źródeł 
zwrotnych w przypadku finansowania podmiotów publicznych dominującą rolę 
odgrywają kredyty i pożyczki oraz obligacje. 

Obecnie dużo uwagi poświęca się analizie problemu nowoczesnych źródeł 
i technik finansowania transportu publicznego jako alternatywy dla ograniczo-
nych źródeł tradycyjnych. W tym miejscu należałoby odnieść się do metody Land 

115 Polska. Dokument dotyczący polityki transportowej W kierunku zrównoważonego roz-
woju transportu lądowego, Report nr 59715-PL, luty 2011, Europa i Azja Centralna, The World 
Bank, s. 31–32, http://siteresources.worldbank.org/POLANDEXTN/Resources/Poland_TPN_Fi-
nal_Web_Feb25_POL_OK.pdf (11.03.2012).

116 Ibidem.
117 http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1790729-p_1.htm (14.06.2012).
118 DzU nr 19, poz. 100 z późn. zm.
119 DzU nr 19, poz. 101 z późn. zm.
120 Do złożonych form finansowania zaliczana jest również sekurytyzacja aktywów, która 

nie była dotychczas w Polsce wykorzystywana przez jednostki publiczne. 
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Value Capture (LVC), tj. mechanizmu przechwytywania wartości nieruchomo-
ści. Koncepcja LVC zakłada wykorzystanie wzrostu wartości nieruchomości do 
finansowania infrastruktury transportowej i w tym celu posługuje się ośmioma 
głównymi technikami (tabela 3).

Tabela 3

Współczesne metody finansowania infrastruktury transportowej

Metoda Charakterystyka

Podatek od wartości nieruchomości
(Land Value Taxation)

Technika „przechwytywania” wartości wykreowanej 
przez dostęp do usług publicznych. Opodatkowaniu pod-
lega wartość nieruchomości, a nie sama nieruchomość. 
Ta forma może rozróżniać podatników i obejmować 
opodatkowaniem tylko określoną grupę podatników

Opłaty negocjowane 
(Negotiated exactions)

Oznaczają wkład ze strony deweloperów, który może 
obejmować rezygnację z należących do nich części nie-
ruchomości bądź obiektów w zamian za wartość dodaną 
(np. korzyści wynikające z poprawy jakości transportu), 
ale niezwiązane jednak z samym terenem

Finansowanie przyrostem podatku 
(Tax Increment Financing)

Metoda finansowania oceniająca poziom rozwoju da-
nego obszaru, który zostanie osiągnięty w wyniku po-
prawy sieci transportowej, i korzystająca ze strumienia 
finansowania jako podstawy do zabezpieczenia obli-
gacji, mających na celu sfinansowanie danej inwestycji 
transportowej

Wycena specjalna 
(Special Assessments, SA)

Opłata pobierana przez miasto na poprawę świadczo-
nych usług, w wyniku których właściciele nieruchomo-
ści odnoszą korzyści (np. rozwój transportu)

Współfinansowanie rozwoju
(Joint Development, JD)

Polega na tworzeniu partnerstw pomiędzy sektorem pub-
licznym a podmiotami prywatnymi czy deweloperami 
w celu podziału kosztów danej inwestycji transportowej

Opłata za korzystanie z transportu 
miejskiego (Transportation Utility 

Fees, TUF)

Transport traktuje się jako sieć użyteczności publicznej 
i pobiera się opłatę od użytkowników. Wysokość opłaty 
jest ustalana na podstawie obciążenia danej sieci wyge-
nerowanego przez nieruchomość

Opłata rozwojowa
(Development Impact Fees, DIF)

Jednorazowe opłaty stosowane przez władze samorzą-
dowe w związku z zatwierdzeniem projektu inwesty-
cyjnego wobec składającego wniosek, mające na celu 
sfinansowanie części kosztów infrastruktury publicznej 
związanej z tym projektem

Pionowe prawo własności
(Air rights)

Pozwalają na przechwycenie wartości, której wzrost 
wiąże się z ustanowieniem praw budowlanych nad lub 
pod powierzchnią gruntu. W przypadku inwestycji 
transportowej dotyczy to obszaru nad elementem sieci 
transportowej lub poniżej niego, generującej przyrost 
wartości nieruchomości gruntowej

Źródło: F.R. Medda, M. Modelewska, Finansowanie transportu publicznego metodą Land Value 
Capture. Zastosowanie dla metra w Warszawie, Sprawne Państwo. Program Ernst&Young, 
Warszawa 2011, s. 11–12, M. Zioło, Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komu-
nalnych a efektywność wydatków publicznych, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 101.
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W warunkach wysokiej kapitałochłonności zadań z zakresu transportu, 
którym towarzyszą ograniczone środki własne województw samorządowych 
oraz zdefiniowane ustawowo limity zadłużenia JST, w dłuższej perspektywie 
konieczne będzie poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania. Rosnącego 
znaczenia w tym zakresie nabiera kapitał prywatny w formule PPP oraz techni-
ki pozwalające na zwiększenie wartości dochodów własnych JST wykorzystu-
jące mechanizm przechwytywania wartości (LVC). Ograniczona samodzielność 
dochodowa województw samorządowych, przy jednoczesnym rozszerzaniu ich 
zadań, powoduje wzrost zadłużenia tych jednostek i ograniczenie ich zdolności 
kredytowej w przyszłych okresach. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie stop-
niowa konwersja źródeł finansowania z form tradycyjnych na nowoczesne. 

Poszukiwanie nowych rozwiązań i źródeł finansowania transportu pub-
licznego w Polsce jest uzasadnione z uwagi na niedoskonałości istniejącego sy-
stemu zasileń. Występujące zjawiska dysfunkcyjne, dotyczące w szczególności 
niejednorodności dotychczas stosowanych narzędzi oraz ich zróżnicowanego 
oddziaływania na różne rodzaje transportu (pasażerskie przewozy autobusowe 
i kolejowe), obniżały efektywność usług transportowych121. Problematyczny był 
dotąd także niezintegrowany charakter poszczególnych instrumentów finanso-
wych (dopłaty, dotacje) oraz brak skutecznego mechanizmu finansowania usług 
publicznego transportu zbiorowego świadczonych w ramach większych struktur 
(m.in. konurbacje). Uwagę na ten aspekt zwraca G. Dydkowski, wskazując m.in. 
na takie ograniczenia w tym względzie, jak122: brak przejrzystych i sprawdzonych 
metod podziału środków finansowych, różne systemy taryfowe w przewozach 
regionalnych czy różne źródła publicznego finansowania.

Zmiany w dotychczasowym systemie dopłat, zunifikowane niezależnie od 
rodzaju transportu, wprowadza Rozporządzenie 1370/2007 art. 2 lit. g., które 
ujednolica dotychczasowe nazewnictwo posługując się terminem „rekompensa-
ta”, oznaczającym: „każdą korzyść, zwłaszcza finansową przyznaną bezpośred-

121 Uwagi zgłaszano do rozwiązań w zakresie dopłat do przewozów autobusowych. O ile 
bowiem system dotowania kolejowych przewozów regionalnych oceniany był względnie pozytyw-
nie, o tyle system dopłat do przewozów autobusowych budził zastrzeżenia. System naliczania do-
płat w przewozach autobusowych stanowiących de facto rekompensaty dla przewoźników z tytułu 
przychodów utraconych przez nich na skutek ulg ustawowych sprawiał, że byli oni motywowani 
do ustalania jak najwyższych cen biletów, które zapewniały im najwyższy poziom rekompensat. 
Wówczas cena usługi transportowej była sztucznie zawyżana i nie była warunkowana rosnącą 
jakością przewozów. Uwagę na to zwraca J. Engelhardt w opracowaniu dotyczącym problema-
tyki transportu publicznego przygotowanym dla Województwa Zachodniopomorskiego, s. 68, 
www.wzp.pl (9.10.2013).

122 G. Dydkowski, Przepływy finansowe w procesie integracji transportu miejskiego, 
w: „Komunikacja Publiczna” 2009–2010, nr 4, s. 23.
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nio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie reali-
zacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym 
okresem”123. Zgodnie z art. 53 ust.1 uptz rekompensata przekazywana jest ope-
ratorowi przez organizatora transportu, „jeżeli poniósł on stratę i złożył wniosek 
o rekompensatę w trybie określonym w umowie o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego”.

Można prognozować, że dysfunkcje w zakresie finansowania usług publicz-
nego transportu regionalnego (zwłaszcza w zakresie środków własnych JST) będą 
się pogłębiać z uwagi na: trudną sytuację budżetów samorządowych wszystkich 
szczebli warunkowaną spowolnieniem gospodarczym (2007–2008), rosnącym 
zadłużeniem jednostek samorządowych, będącym konsekwencją sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej, oraz absorpcją środków unijnych determinującą koniecz-
ność zadłużania się podmiotów publicznych w związku z podejmowanymi inwe-
stycjami infrastrukturalnymi.

Dodatkowo objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu i zobowiązania fi-
nansowe wynikające z tego faktu skutkują szeregiem działań ograniczających eks-
pansję wydatkową jednostek sektora finansów publicznych w Polsce. Od 2014 r. 
zastosowanie znajdzie nowy limit zadłużenia JST, który w przypadku wielu 
jednostek ograniczy możliwości ich dalszego zadłużania. Trwają również prace 
legislacyjne zmierzające do dalszego, restrykcyjnego ograniczania możliwości 
zaciągania zobowiązań przez JST wszystkich szczebli. Jednocześnie jednostkom 
samorządu terytorialnego powierzane są nowe kompetencje, którym nie towarzy-
szy zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania, czego wyrazem może być 
stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z 18 maja 2011 r. w sprawie 
nałożenia na województwa zadania polegającego na organizowaniu publicznego 
transportu zbiorowego w strefie transgranicznej bez zabezpieczenia środków na 
jego realizację124.

4. Nadzór i koordynacja

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1998 r. o zasadniczym, trójstop-
niowym podziale terytorialnym państwa125 jednostkami podziału terytorialnego 
kraju są: gminy, powiaty, województwa. Województwo jest zatem najwyższym 

123 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2007, L315/1.
124 www.pomorskie.eu/res/z_regionu/konwent_marszalkow/11._w_sprawie_transportu_

zbiorowego.pdf (17.06.2012).
125 DzU nr 104, poz. 656 z późn. zm.
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szczeblem samorządu terytorialnego, nie jest natomiast szczeblem podstawo-
wym126. Podstawę prawną dla funkcjonowania województw samorządowych 
w Polsce stanowi Ustawa o samorządzie województwa (dalej: usw)127. Zgodnie 
z art. 1 usw województwo (samorząd województwa) definiowane jest jako „re-
gionalna wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium”. Takie postrze-
ganie województwa samorządowego konstytuuje właściwość jego działania na 
poziomie regionalnym. 

Jednocześnie w art. 14 ust. 2 usw ustawodawca zastrzega, że ustawy mogą 
określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania 
z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa, co 
oznacza, że na podstawie przepisów szczególnych zakres zadań samorządu woje-
wództwa może być rozszerzony. Jedną z ustaw szczególnych, istotną z uwagi na 
organizację i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w regionie, jest 
ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.

Województwo samorządowe jako właściwy ustawowo organizator publicz-
nego transportu zbiorowego w regionie odpowiada za organizację i finansowanie 
przewozów pasażerskich. Odnosząc się do zadań samorządu województwa w za-
kresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, należy zwrócić uwagę na takie 
ustawy, jak: 

− Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych128,
− Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym129,
− Ustawę z dnia 28 marca 2007 r. o transporcie kolejowym130.
Ustawa o drogach publicznych131:
− ustanawia samorząd właściwego województwa właścicielem dróg woje-

wódzkich na jego obszarze,
− stanowi, że w drodze uchwały sejmiku następuje zaliczenie drogi do ka-

tegorii dróg wojewódzkich oraz ustalenie przebiegu istniejących dróg wo-
jewódzkich,

126 A. Szewc, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, ABC, Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2008, s. 31.

127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o samorządzie województwa (DzU nr 142, 
poz. 1590 z późn. zm.).

128 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o drogach publicznych (DzU nr 19, poz. 115).

129 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2007 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o transporcie drogowym (DzU nr 125, poz. 874).

130 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o transporcie kolejowym (DzU nr 16, poz. 94).

131 A. Szewc, Ustawa o samorządzie..., s. 131–132.
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− upoważnia zarządy województw do nadawania numerów drogom powia-
towym i gminnym i obliguje te jednostki do prowadzenia właściwych 
rejestrów nadanych numerów,

− upoważnia sejmik do utworzenia jednostki organizacyjnej będącej zarzą-
dem drogi.

Ustawa o transporcie drogowym uzależnia wykonywanie przewozów regu-
larnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogo-
wym od zezwolenia wydanego przez marszałka województwa.

Ustawa o transporcie kolejowym reguluje w drodze rozporządzenia możli-
wość dotowania z budżetu państwa zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych 
przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich na podstawie umowy 
o świadczenie usług publicznych132. 

Zgodnie z zasadami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na 
dworcu powinien znajdować się, dostępny do wglądu pasażera, regulamin prze-
wozu osób w publicznym transporcie zbiorowym opracowany przez organizato-
ra, operatora lub grupę operatorów i zatwierdzony przez organizatora lub prze-
woźnika, natomiast w środkach transportu powinien być umieszczony wyciąg 
z regulaminu. W regulaminie tym wskazany jest podmiot właściwy do przyjmo-
wania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji.

Istotne z punktu widzenia nadzoru zobowiązanie nakłada na operato-
ra i przewoźnika art. 48 ust 1 uptz stanowiący, że podmioty te w terminie do 
31 marca każdego roku są zobowiązane przekazać operatorowi informację o licz-
bie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów, jak 
również informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. Informacja 
ta jest wykorzystywana przy ocenie i kontroli realizacji usług w zakresie pub-
licznego transportu zbiorowego. Pasażerom przysługuje prawo składania bezpo-
średnio do właściwego organizatora skarg i reklamacji w związku z realizacją 
przewozów przez operatora133.

Organizator, dokonując wyboru operatora publicznego transportu zbio-
rowego134, publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy, które zamiesz-
cza w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmiotowi, który jest zainteresowany 

132 Art. 38. Ust. 8 DzU nr 16, poz. 94.
133 Art. 46–48 DzU nr 5, poz. 13 z późn. zm.
134 Organizator może również realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbio-

rowego w formie samorządowego zakładu budżetowego.
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bezpośrednim zawarciem umowy i któremu grozi powstanie szkody w wyniku 
zarzucanego naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej lub ustawy, przysłu-
guje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skargę do sądu wnosi 
się za pośrednictwem organizatora, którego czynność jest przedmiotem skargi. 
Sąd, uwzględniając skargę, uchyla czynności podjęte przez organizatora, jeżeli 
stwierdzi naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej lub ustawy135.

Uprawnieniem wspomagającym nadzór nad publicznym transportem zbio-
rowym jest ustawowe zapewnienie marszałkowi województwa dostępności do 
informacji, która powinna być mu przekazywana przez: wójta, burmistrza, pre-
zydenta miasta, zarząd związku międzygminnego, prezydenta miasta na pra-
wach powiatu, starostę oraz zarząd związku powiatów w związku z publicznym 
transportem zbiorowym organizowanym przez JST, które reprezentują. Upraw-
nienie to wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji 
dotyczących publicznego transportu zbiorowego136. Zakres wymaganych infor-
macji szczegółowo określa formularz nr 2 Rozporządzenia i wskazuje na takie 
dane sprawozdawcze jak137: liczba podmiotów wykonujących usługi publicznego 
transportu zbiorowego, liczba linii komunikacyjnych, na których wykonywany 
jest publiczny transport zbiorowy, łączny przebieg roczny na wszystkich liniach 
komunikacyjnych, łączna liczba przewiezionych pasażerów w danym roku kalen-
darzowym, łączna liczba autobusów, którymi dokonywane są przewozy, liczba 
dworców oraz liczba przystanków.

Określony ustawowo zakres informacji pozwala marszałkowi na monitoro-
wanie skali przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego wykony-
wanych na terenie województwa oraz umożliwia identyfikację trendów zmian 
dokonujących się w ich ramach.

Realizacja przez samorządy terytorialne zadań, polegających na ocenie 
i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego oraz kontroli nad przestrzeganiem przez operatora i prze-
woźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, ma podsta-
wowe znaczenie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych oraz dobrej 
jakości usług przewozowych. Według badań przeprowadzonych przez Najwyż-

135 Ibidem, art. 60, 61.
136 DzU z 2011 r. nr 86, poz. 473.
137 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. 

w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu 
zbiorowego (DzU z 2011 r. nr 86, poz. 473).
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szą Izbę Kontroli w 2011 r. samorządy terytorialne w Polsce nie wywiązują się 
należycie z obowiązku nadzoru i kontroli przewoźników w publicznym trans-
porcie zbiorowym. Nieprawidłowości – jakkolwiek w zróżnicowanym zakresie 
– stwierdzono we wszystkich skontrolowanych jednostkach w zakresie realizacji 
zadań138:

− organizacyjno-regulacyjnych (samorządy nie przeprowadzały analiz sy-
tuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, służących do 
wypracowania instrumentów do regulowania rynku przewozów drogo-
wych),

− koncesyjno-kontrolnych (udzielanie licencji, wydawanie zezwoleń oraz 
nadzór i kontrola przewoźników). 

Wśród przyczyn tego stanu NIK wymienia nieprzygotowanie organizacyjne 
i kadrowe urzędów do wykonywania nałożonych na samorządy zadań ustawo-
wych dotyczących przewozów drogowych osób. Nieprawidłowości w zakresie 
sprawowania przez samorządy nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami wykonu-
jącymi przewozy drogowe wpłynęły na obniżenie poziomu świadczonych usług 
przewozowych. Synteza wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK przedsta-
wia się następująco139:

1. We wszystkich skontrolowanych samorządach ujawniono nieprawidło-
wości polegające na nieprzeprowadzaniu lub nierzetelnym przeprowa-
dzaniu analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

2. W co trzecim ze skontrolowanych starostw stwierdzono nieprawidłowo-
ści w zakresie przyznawania licencji na wykonywanie transportu drogo-
wego.

3. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym wydawano z naruszeniem prawa (art. 20 ust. 1 
oraz art. 22 ustawy o transporcie drogowym).

4. Ponad połowa samorządów powiatowych nie cofała zezwoleń mimo za-
istnienia prawnych przesłanek uzasadniających podjęcie takich decyzji.

5. W 24 skontrolowanych samorządach (86% objętych kontrolą) nie prze-
prowadzano, co najmniej raz na 5 lat, kontroli przedsiębiorców w zakre-
sie spełniania przez nich wymogów będących podstawą wydania licencji 
i zezwoleń.

138 Informacja o wynikach kontroli wykonywania zadań przez samorządy terytorialne 
w zakresie organizowania regionalnych przewozów autobusowych, Najwyższa Izba Kontroli, De-
partament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa 2011, s. 8.

139 Ibidem, s. 8–15.
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6. W 22 przypadkach (79%) skontrolowane samorządy nie korzystały 
z uprawnienia do przeprowadzania kontroli dokumentów oraz warun-
ków w nich określonych, wynikającego z art. 89 ust. 1, pkt 7 ustawy 
o transporcie drogowym140.

7. Organy samorządowe powszechnie nie egzekwowały od przewoźni-
ków obowiązku aktualizowania rozkładów jazdy, w sposób określony 
w § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania roz-
kładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów zwią-
zanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz 
podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości.

8. Większość samorządów nie wykorzystywała instrumentu do sprawowa-
nia nadzoru i kontroli nad przewoźnikami – określonego w art. 83 ust. 1 
ustawy o transporcie drogowym – polegającego na możliwości nałożenia 
na przewoźników obowiązku przedstawienia w oznaczonym terminie 
informacji i dokumentów potwierdzających, że spełniają oni wymagania 
ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu.

9. W dziewięciu skontrolowanych urzędach marszałkowskich (75%) stwier-
dzono nieprawidłowości w zakresie wydatkowania i rozliczania środ-
ków budżetowych przeznaczonych na refundację kosztów ponoszonych 
przez przewoźników z tytułu stosowania przez nich ustawowych ulg 
do biletów.

10. Skontrolowane samorządy nieprawidłowo pobierały od przewoźników 
drogowych opłaty za czynności związane z opracowaniem analiz sytua-
cji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób oraz za 
czynności administracyjne dotyczące udzielania licencji i zezwoleń.

11. Starostowie oraz marszałkowie województw przekazywali ministrowi 
nierzetelne (niepełne i niewiarygodne) informacje dotyczące liczby i za-
kresu udzielonych licencji i zezwoleń lub takich danych nie przekazywa-
li w ogóle.

Kontrolerzy NIK w 86% zbadanych samorządów stwierdzili nieprawidło-
wości polegające na zaniechaniu obowiązku kontroli przewoźników. Konsekwen-
cją zaniedbywania obowiązków nadzorczych i braku lub ograniczania kontroli 

140 Zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 7 ustawy o transporcie drogowym upoważnieni pracownicy 
samorządowi mają prawo do kontroli następujących dokumentów, które kierowca podczas wy-
konywania przewozu drogowego osób jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać: kartę opłaty 
drogowej, kartę kierowcy, wypis z licencji, zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązu-
jącym rozkładem jazdy.
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było dopuszczanie do wykonywania przewozów przez przedsiębiorców, którzy 
nie mają wymaganych uprawnień i nie przestrzegają czasu pracy kierowców, 
a także: brak lub niezaktualizowana informacja dotycząca rozkładu jazdy, pełnie-
nie działalności przez przewoźników, w przypadku których istnieją podstawy do 
cofnięcia licencji lub zezwolenia. Według przeprowadzonych badań, ponad 50% 
skontrolowanych urzędów nie było należycie przygotowanych do realizacji zadań 
regulacyjnych. W toku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wykazała występowa-
nie w urzędach mechanizmów korupcjogennych. Mechanizmy te były immanen-
tną cechą procesu wydawania licencji, zezwoleń oraz przeprowadzania kontroli 
przewoźników. Przejawiało się to m.in. w udzielaniu zezwoleń i licencji podmio-
tom niespełniającym warunków określonych przepisami, niecofaniu uprawnień 
przewozowych w sytuacjach tego wymagających, wykonywaniu przewozów po-
jazdami niespełniającymi podstawowych warunków technicznych, braku reakcji 
na odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu podczas wykonywania 
przewozów141.

Stopień wykorzystania ustawowych możliwości nadzoru i koordynacji trans-
portu regionalnego przez samorządy jest niezadowalający. Nieprawidłowości 
w tym zakresie dotyczą w szczególności korzystania z uprawnień wynikających 
z ustawy o transporcie drogowym oraz czynności związanych z przyznawaniem 
licencji na wykonywanie transportu drogowego i zezwoleń na wykonywanie re-
gularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 

System transportu regionalnego, z uwagi na obowiązek służby publicznej, 
funkcjonuje zgodnie z mechanizmem konkurencji regulowanej, którego działa-
nie jest możliwe przy zastosowaniu narzędzi ekonomicznych, administracyjnych 
i prawnych oddziałujących na rynek transportowy w regionie. Brak nadzoru 
i kontroli prowadzi do wadliwego wykorzystania tych instrumentów oraz w kon-
sekwencji skutkuje błędami w funkcjonowaniu systemu transportowego.

Uchybienia w wykonywaniu nadzoru i kontroli przez samorządy, wpływają 
na powstanie zagrożeń dla bezpieczeństwa przewozu oraz są działaniem narusza-
jącym zasady konkurencji (m.in. nieprawidłowości dotyczące poboru opłat, brak 
cofania zezwoleń mimo istnienia przesłanek uzasadniających podjęcie takiej de-
cyzji). Brak przygotowania kadrowego i organizacyjnego do wykonywania funk-
cji kontrolnych i regulacyjnych wpływa na obniżenie jakości przewozów publicz-
nego transportu zbiorowego oraz jest czynnikiem spadku jego konkurencyjności. 
Pozyskiwanie oraz przekazywanie nierzetelnych informacji m.in. o aktualnej 

141 Informacja o wynikach kontroli wykonywania…, s. 15–16.
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liczbie udzielonych licencji i zezwoleń oraz nieprawidłowości w przeprowadza-
niu analiz sytuacji rynkowej skutkują ograniczeniem możliwości oddziaływania 
na rynek usług.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych w artykule rozważań dotyczących systemu pasażer-
skiego transportu regionalnego w Polsce i jego dysfunkcji w obszarach regulacji 
prawnych, organizacji, finansowania oraz nadzoru można wysnuć ogólny wnio-
sek, że pomimo niewątpliwego postępu w ostatnich latach w zakresie kształto-
wania tego systemu pozostało jeszcze wiele do zrobienia, we wszystkich analizo-
wanych obszarach, aby osiągnąć jego pożądany stan z punktu widzenia zarówno 
systemu transportowego kraju, jak i społeczeństw obsługiwanych regionów.
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THE SYSTEM OF REGIONAL PASSENGER TRANSPORT AND ITS FAILURE

Summary

The liberalization and deregulation of passenger transport in the early 1990’s led 
to increased competition in the passenger transport market. Although the competition 
mechanism turns market failure in the areas of public services, the efficient mechanisms 
(including legal regulations) has not been developed yet. The competition in passenger 
transport (especially automotive) was theoretically to be controlled by a self-government 
system. The Local Government Act (1990) stated that one of the own tasks of the local 
community is meeting the expectations of the community regarding the issues of local 
public transport. After the subnational government reform, the next government tiers 
(poviat, region) were responsible for the organization and management of public trans-
port in their area. However, as the practice has shown, it did not function efficiently.

There are no regulations regarding to the issues of public, passenger transport 
after the socio - economic transformation in 1990’s, what inter alia was one of the factors 
responsible for the constant deterioration of public transport services, particularly in the 
regional transport.

Keywords: passenger transport, regional transport, law, organization, management, 
system dysfunctions

Translated by Magdalena Zioło
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OCENA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
DLA MIESZKAŃCÓW REGIONU

Streszczenie

W artykule podjęto próbę analizy zagadnienia dostępności do usług transportu pub-
licznego. Wskazano brak jednoznacznej definicji sformułowania oraz bardzo szeroki jej 
zakres. Jednym z nich jest odniesienie pojęcia dostępności do sfery transportu. W tym 
zakresie analiza może obejmować obszar usług transportu publicznego.

Wyniki analizy dostępności do usług transportu pasażerskiego zostały przedsta-
wione w artykule na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych w latach 2006 
oraz 2012. Spośród różnych form transportu najlepszą dostępność przestrzenną wykazują 
autobusy, a czasową – mikrobusy. W zakresie dostępności ekonomicznej przewagę po-
siada transport kolejowy, co może wynikać z wykorzystywania ulg. Przeprowadzone ba-
dania pozwalają także na określenie działań służących poprawie dostępności do usług 
transportu pasażerskiego. Według badań ważnymi czynnikami w tym zakresie są: często-
tliwość połączeń, dodatkowe połączenia oraz wyznaczenie nowych przystanków.

Słowa kluczowe: transport, dostępność do usług transportu publicznego, region

Wstęp

W literaturze przedmiotu pojęcie „dostępność” odnoszone jest do wielu sfer 
– zarówno społecznych, jak i gospodarczych. Na szerokie znaczenie zagadnie-

1 dr Genowefa Kondraciuk-Gabryś – ekspert zewnętrzny, e-mail: gkg@onet.eu.
2 dr Tomasz Kwarciński – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, e-mail: tomasz.kwarcinski@wzieu.pl.
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nia zwraca uwagę między innymi T. Litman3, analizując je w zakresie fizycz-
nym, przestrzennym, geograficznym oraz społecznym. Z kolei H.J Miller oraz 
Y.H Wu4, podsumowując dotychczasowy dorobek naukowy w zakresie dostęp-
ności, oceniają ją za pomocą analizy czasoprzestrzeni, atrakcyjności dostępności 
środków czy też korzyści dla osoby wybierającej dobro bądź usługę.

Jednym z wielu możliwych pól badawczych zagadnienia dostępności jest 
transport. W tym zakresie analiza może być związana z systemem transporto-
wym, w tym jego dostępnością wyrażoną czasem, kosztem podróży, odległością 
czy też szeroko rozumianą informacją5.

Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej badań dotyczą-
cych dostępności do usług transportowych przeprowadzonych na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego w latach 2006 i 2012. Uzupełnienie stanowi 
prezentacja badań przeprowadzonych poza terytorium województwa zachodnio-
pomorskiego w 2012 roku.

1. Istota dostępności do usług transportowych

Studia literaturowe pozwalają na wyodrębnienie dwóch przekrojów anali-
zy dostępności w transporcie, tj. dostępności transportowej oraz dostępności 
usług transportowych. Szerszym pojęciem wydaje się dostępność transporto-
wa. W jej zakresie mieści się bowiem zagadnienie zarówno dostępności do usług 
transportowych, jak również dostępności do sieci transportowej oraz samocho-
dów prywatnych.

Wartościową z punktu analizowanego problemu jest definicja dostępności 
K. Spikermanna oraz J. Neubauera, którzy przyjęli, że dostępność transportowa 
stanowi „produkt” systemu transportowego danego obszaru, eksponujący korzy-
ści z zakresu lokalizacji danego obszaru (regionu, miasta lub trasy) w stosunku 

3 T. Litman, Evaluating Accessibility for Transportation Planning, Victoria Transport 
Policy Institute, 2011 (www.vipi.org).

4 GIS Software for Measuring Space-time Accessibility in Transportation Planning and 
Analysis, http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1009820006075, (15.02.2012).

5 Zob. T. Kwarciński, Dostępność transportowa – podejście teoretyczne i praktyczne, 
w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, ZN US nr 538, 
„Ekonomiczne Problemy Usług” nr 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009.
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do innych obszarów6. A. Grzelakowski7 odnosi dostępność do zagospodarowania 
transportowego oraz rodzaju i jakości połączeń komunikacyjnych na danym ob-
szarze. Wydaje się, że ten drugi rodzaj dostępności może stanowić odniesienie do 
dostępności usług transportowych.

Dostępność do usług transportowych jest ważnym czynnikiem wpływa-
jącym na jakość życia obywateli, prawidłowe funkcjonowanie społeczne i go-
spodarcze regionu, ograniczanie kosztów działalności gospodarczej i społecznej 
oraz kosztów zewnętrznych transportu. W pewnym zakresie może stanowić tak-
że o sprawiedliwości społecznej i gospodarczej w zakresie równych szans dla 
obywateli.

Właściwy poziom dostępności transportowej ułatwia przemieszczanie 
i zwiększa potencjał rozwojowy, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjno-
ści danego obszaru. Niski poziom dostępności do usług transportowych może 
przyczynić się do powstania, względnie pogłębiania zjawiska wykluczenia spo-
łecznego oraz gospodarczego, a w efekcie – negatywnie wpłynąć na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do peryferyj-
ności.

Warunkiem poprawiającym poziom dostępności do usług transportowych 
jest spójność systemu w zakresie infrastruktury punktowej transportu. Ma ona 
zachodzić w aspektach: przestrzennym (możliwość wykonywania przesiadek 
w multimodalnych punktach transportu obsługiwanych przez różne gałęzie 
transportu bądź też nieznacznie od siebie oddalone), czasowym (skomunikowanie 
środków transportu, rytmiczność transportu publicznego) oraz ekonomicznym 
(wprowadzenie jednej taryfy przez różnych operatorów transportu, a w efekcie 
– możliwość zaoferowania klientom transportu wspólnego biletu).

Wartościowy dorobek w zakresie badań nad dostępnością do usług trans-
portowych zgromadzili P. Małek, M. Madeyski, E. Lissowska oraz J. Marzec. 
Według badaczy pomiar dostępności do usług transportowych związany jest 
z dwoma wskaźnikami8: wielkością obszaru ciążenia oraz spójnością systemu 
transportowego, w którym ważne zagadnienie stanowi stopień skomunikowania 
zarówno wewnątrzgałęziowy, jak i ten zachodzący między poszczególnymi ga-
łęziami transportu.

6 K. Spiekermann, J. Neubauer, European Accessibility and Peripherality: Concepts, 
Models and Indicators. Nordregio, Stockholm 2002.

7 Zob. A.S. Grzelakowski, Dostępność transportowa regionów jako element ich potencja-
łu rozwojowego. „Przegląd Komunikacyjny” 2004, nr 4.

8 P. Małek, Ekonomika transportu, PWE, Warszawa, 1977, s. 142.
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2. Dostępność do usług pasażerskiego transportu publicznego w świetle badań 
marketingowych

Jeden ze sposobów badania zagadnienia dostępności wykorzystuje narzę-
dzia marketingowe, choć konsekwencją użycia tych metod jest ocenianie do-
stępności w sposób subiektywny, zależny od potrzeb i odczuć poszczególnych 
jednostek, opartych na oferowanych na rynku możliwościach zaspokojenia tych 
potrzeb. Niejednakowa ocena dostępności przez ankietowanych wynika ze zróż-
nicowanego zapotrzebowania na przejazdy i różnych oczekiwań aktualnych i po-
tencjalnych pasażerów. Inaczej dostępność ocenia uczeń regularnie dojeżdżający 
do szkoły, inaczej – matka wyjeżdżająca na zakupy, do urzędów, placówek oświa-
towych, kulturalnych, ośrodków zdrowia, aptek itp., inaczej jeszcze – pracujący 
w miejscu zamieszkania, a wyjeżdżający głównie w celach rekreacyjnych, tu-
rystycznych, zupełnie inaczej – osoba niepełnosprawna. Nie należy jednak tego 
swoistego subiektywizmu traktować jako wady metod badawczych związanych 
z badaniami marketingowymi.

Poza niejednakowym zapotrzebowaniem ilościowym na przejazdy odręb-
nych grup społecznych pasażerowie mają zróżnicowane preferencje w wyborze 
określonych sposobów podróżowania i różne oczekiwania w zależności od swo-
jego wieku, sytuacji materialnej, społecznej, zainteresowań kulturalnych, sporto-
wych itp., a także od miejsc zamieszkania, ich gospodarczego, administracyjne-
go, społecznego zagospodarowania, stanowiącego źródła i cele przejazdów.

Tak rozumiana dostępność do usług transportowych jest przedmiotem ba-
dań rynkowych. Została oceniona między innymi przez ankietowanych w for-
mie odpowiedzi na pytania o korzystanie lub niekorzystanie z usług transportu 
publicznego, o możliwości wyboru środków transportu do zaspokajania zapo-
trzebowania na przejazdy, o przyczyny wyboru określonych produktów na ryn-
ku (przewoźników, środków transportu) i o postulaty dotyczące poprawy oferty 
przewozowej.
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3. Dostępność pasażerskich usług transportowych w województwie zachodnio-
pomorskim w świetle badań ankietowych

W regionie zachodniopomorskim marketingowe badania regionalnych prze-
wozów osób przeprowadzono w latach 20069 oraz 201210. W dalszej części arty-
kułu poddano analizie porównawczej wyniki tych badań.

Według badań zrealizowanych w 2006 r.11 z usług transportu zbiorowego 
w regionie zachodniopomorskim korzystało średnio 94% respondentów. Jedy-
nie 6% ankietowanych sporadycznie jeździło środkami transportu publicznego12. 
Największy ich odsetek zanotowano w Kołobrzegu (15%), Świnoujściu, Kamie-
niu Pomorskim (po około 10–11%). Wyniki badań ujawniły, że ankietowani tu-
ryści znacznie częściej korzystają z własnych środków lokomocji niż mieszkańcy 
miejscowości wypoczynkowych wchodzących w skład Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego – Polic i Gryfina, którzy mają dostateczną dostępność do usług 
transportu zbiorowego: częste, dostępne przestrzennie (gęsto rozmieszczone 
przystanki) i tanie połączenia autobusami kursującymi na zasadach komunikacji 
miejskiej. Wśród korzystających z jego usług około 20% przemieszcza się, z bra-
ku możliwości wyboru, tylko jednym rodzajem środków transportu.

Brak możliwości wyboru środków transportu kształtował się bardzo nie-
równomiernie w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskie-
go: od zaledwie niepełnego 1% w Policach i około 5% w Szczecinku, do 97% 
w Wałczu, 41% – w Kamieniu Pomorskim, 33% – w Gryfinie i 30% – w Stargar-
dzie Szczecińskim (rys. 1).

Wysoki udział korzystających z transportu zbiorowego może być konse-
kwencją nie tyle bogatej oferty przewozowej, ile przeciwnie – braku innych moż-
liwości. Z omawianych badań marketingowych wynika, że w skali całego regionu 
zachodniopomorskiego 19% mieszkańców w 2006 r. nie miało możliwości wybo-
ru określonych środków transportu, a taką możliwość potwierdziło 72% ankie-

9 J. Engelhardt, W. Bąkowski, G. Kondraciuk-Gabryś i in., Diagnoza publicznych prze-
wozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim, praca zbiorowa na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, US WZiEU, Szczecin 2006.

10 Raport z badań „Pasażerskie przewozy regionalne w Polsce”, wykonanych w ramach 
grantu. Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce, grant MNiSW 
nr N N112368440, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012 (maszynopis).

11 Szczegółowa metodyka badania została przedstawiona w dokumencie J. Engelhardt, 
W. Bąkowski, G. Kondraciuk-Gabryś i in., Diagnoza publicznych przewozów pasażerskich…, 
s. 144–150.

12 Należy podkreślić, że badanie przeprowadzono wśród osób korzystających z transportu 
publicznego. Nie ma także odzwierciedlania w statystykach dotyczących korzystania z różnych 
środków transportu, a także w badaniach przeprowadzanych przez inne zespoły badawcze.
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towanych. Inaczej wyglądało to w poszczególnych powiatach. Wśród badanych 
w Wałczu wszyscy uznali, że są „skazani” na transport autobusowy (w 2006 r. 
Wałcz był pozbawiony połączeń kolejowych), w Kamieniu Pomorskim bez możli-
wości wyboru było około 40% badanych. Nawet w Gryfinie i Stargardzie Szcze-
cińskim ten odsetek był wysoki (33% i 30%), a w Szczecinie wynosił 27%. 
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Rys. 1. Brak możliwości wyboru środka transportu według powiatów województwa 
zachodniopomorskiego w 2006 r.

Źródło: J. Engelhardt, W. Bąkowski, G. Kondraciuk-Gabryś i in., Diagnoza publicznych przewo-
zów pasażerskich… 

Takie stwierdzenia w przypadku wymienionych trzech powiatów tylko po-
zornie wydają się nieprawdziwe. Stolica województwa i siedziby wymienionych 
powiatów oferują wprawdzie wszystkie rodzaje i środki transportu, ale nie do-
cierają one do każdego mieszkańca powiatów i gmin w każdym dogodnym dla 
niego czasie. Być może również oczekiwania mieszkańców miast są wyższe od 
oczekiwań osób zamieszkujących tereny wiejskie, o uboższej ofercie transporto-
wej. Przykładowo mieszkańcy wsi akceptują większe odległości do przystanków 
kolejowych niż mieszkańcy miast do przystanków tramwajowych.

W świetle badań przeprowadzonych w 2012 r. udział osób, które nie mają 
wyboru środka transportu, w regionie zachodniopomorskim utrzymał się na zbli-
żonym poziomie. Wprawdzie odsetek tych osób wzrósł z 19% do 21%, mogą-
cych wybierać zaś – z 72% do 76%, to taki wynik, jak się wydaje, jest skutkiem 
mniejszego udziału braku odpowiedzi na analogiczne pytanie. Zmalał on z 10% 
do 3%.



81Ocena dostępności do usług transportu publicznego...

Największy udział osób bez możliwości wyboru znajduje się wśród niepra-
cujących (aż 41%). Być może jest to jedna z przyczyn utrudniających znalezienie 
pracy. Pełnego dostępu do zróżnicowanych środków transportu nie ma prawie 
1/3 emerytów i rencistów, a także około 1/5 pracujących w czasie regularnym 
oraz uczniów i studentów. Największy odsetek osób z możliwością wyboru środ-
ka transportu (84%) znajduje się wśród pracujących w czasie nieregularnym, uła-
twiając im zapewne podejmowanie pracy (rys. 2).

Rys. 2. Możliwości wyboru usług przewozowych przez poszczególne grupy społeczne 
w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu 
w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 

Najtrudniejsze warunki pod względem dostępu w wyborze przewoźnika 
mają mieszkańcy wsi (35% badanych) oraz miast niebędących siedzibą powiatu 
(22%). Wyjątkowo korzystnie pod względem dostępności do różnych środków 
transportu wypadli w tych badaniach mieszkańcy siedzib gmin, wśród których 
tylko 14% stwierdziło, że musi jeździć jednym rodzajem transportu, podczas gdy 
wśród mieszkających w miastach wojewódzkich w podobnej sytuacji jest aż 19%, 
a w miastach powiatowych – 18%.

Wyniki badań przeprowadzonych w 2006 r. wskazują, że na rynku zachod-
niopomorskim najbardziej dostępne są usługi świadczone autobusami (korzysta 
z nich ponad 50% ankietowanych). W sezonie letnim na drugim miejscu znajdują 
się pociągi (27,5%), którymi przyjeżdża znaczna część turystów, a w sezonie 



82 Genowefa Kondraciuk-Gabryś, Tomasz Kwarciński

jesiennym – mikrobusy (24,9%). Zanotowano też 6% udział osób przemieszcza-
jących się najczęściej samochodem osobowym. 

W badaniach przeprowadzonych w 2012 r. wśród najczęściej używanych 
środków transportu uwzględniono też przejazdy własnymi środkami lokomocji 
oraz innymi pojazdami (np. środkami komunikacji miejskiej). Usługi świadczo-
ne autobusami, przy takim założeniu, spadły do 31%, potrzeby przejazdowe za-
spokajane samochodem osobowym stanowią 20% udział w przejazdach ogółem, 
a przejazdy pociągami utrzymały 27% udział w rynku (występujący w sezonie 
letnim w 2006 r.). Również udział mikrobusów pozostał na poziomie 15%, cha-
rakterystycznym dla sezonu letniego. 

Informacji o dostępności do usług transportu zbiorowego dostarczają też 
opinie ankietowanych na temat oferty przewozowej poszczególnych przewoźni-
ków. Mówią one o realnej dostępności oraz o oczekiwaniach dotyczących po-
szczególnych przewoźników/środków transportu (rys. 3).

Rys. 3. Przyczyny decydujące o wyborze do przejazdów określonych środków transpor-
tu w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu 
w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 

O względnie dobrej dostępności przestrzennej do usług przewozowych 
świadczy uznanie bliskości przystanków jako głównego powodu wyboru okre-
ślonego środka transportu. Tak interpretowaną dostępność przestrzenną:

− do autobusu ma około 22% ankietowanych w roku 2006 i również 22% 
w roku 2012,

− do mikrobusów – 6,6% w 2006 r. oraz 13% w 2012 r.,
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− do pociągów – 8,8% w 2006 r. oraz 4% w 2012 r.,
− do innych środków transportu – 4% w 2012 r. 
Dostępność ekonomiczna jest wyrażana wyborem określonego środka trans-

portu ze względu na taniość. Ma ją:
− do autobusów – 23,7% ankietowanych w 2006 r. i tylko 8% – w 2012 r.,
− do mikrobusów – 16,9% w 2006 r., 10% – w 2012 r.,
− do pociągów – 23% w 2006 r., 14% – w 2012 r.,
− do innych środków transportu – 6% w 2012 r.
Dostępność czasowa przejawia się w wyborze określonego środka transpor-

tu z powodu dogodnego rozkładu jazdy i szybkości przejazdu. Z tych przyczyn 
są dostępne – realnie lub tylko oczekiwane przez ankietowanych – usługi świad-
czone:

− przez firmy autobusowe dla 10% ankietowanych w 2006 r. oraz 20% 
– w 2012 r.,

− przez firmy operujące mikrobusami dla 26,9% w 2006 r. oraz 32% 
– w 2012 r.,

− przez kolej dla 15% w 2006 r. oraz 17% – w 2012 r.,
− przez inne środki transportu – dla 20% w 2012 r.
Dostępność do przejazdów wygodnych (szczególnie wymaganych w prze-

wozach dzieci, ludzi starszych, niepełnosprawnych) określają odpowiedzi świad-
czące o wyborze przez ankietowanych środków transportu ze względu na kom-
fort podróży. Dostępność do wygodnych przejazdów:

− autobusami – zasygnalizowało 13,5% ankietowanych w 2006 r. oraz 7% 
– w 2012 r.,

− mikrobusami – 21,1% w 2006 r. oraz 8% – w 2012 r.,
− pociągami – 25,4% w 2006 r. oraz 12% – w 2012 r.,
− innymi środkami transportu – 17% – w 2012 r.
W badaniach przeprowadzonych w 2012 r. uwzględniono dostępność osób 

niepełnosprawnych do przystosowanych dla tej grupy podróżujących zbiorowych 
usług transportowych. Potwierdziło ją w stosunku:

− do tradycyjnych przewoźników (autobus, mikrobus, pociąg) po 6% ankie-
towanych dla każdego przewoźnika,

− do innych środków transportu (są to zapewne pojazdy specjalistyczne, sa-
mochody osobowe, taksówki, a w dalszych podróżach – samoloty) – 23% 
badanych.
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O niedostatkach w dostępności ludności do usług transportu zbiorowe-
go świadczą odpowiedzi ankietowanych wskazujące na konieczność ulepszeń 
w ofercie przewozowej (rys. 4).

Rys. 4. Preferencje dotyczące poprawy oferty przewozowej w województwie zachodnio-
pomorskim w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu 
w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. 

W świetle badań z 2012 r. najwięcej osób uważa, że:
− w pierwszej kolejności należy poprawić dostępność osób niepełnosprawnych 

do usług świadczonych przez przewoźników zbiorowych, a także dostępność 
uwarunkowaną wygodą podróżowania i bezpieczeństwem. W pierwszej kolej-
ności występują także postulaty o polepszenie dostępności przestrzennej przez 
ustalenie dodatkowych połączeń komunikacyjnych oraz dostępności czasowej 
(zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów, zmiany rozkładów jazdy 
przede wszystkim autobusów, ale też pociągów), a także dostępności do usług 
zindywidualizowanych (na zamówienie),

− w drugiej kolejności propozycje ankietowanych dotyczą zwiększenia dostęp-
ności czasowej do przejazdów mikrobusami (zmiana ich rozkładów jazdy) 
i zwiększenia dostępności przestrzennej przez ustalenie nowych przystanków 
na istniejących liniach komunikacyjnych i wyznaczenie nowych połączeń,
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− w trzeciej kolejności ankietowani przewidują konieczność dalszego polepsze-
nia dostępności przestrzennej (nowe przystanki) i czasowej (ulepszenie roz-
kładów jazdy innych środków transportu – poza autobusami, mikrobusami 
i pociągami), zwiększenia częstotliwości kursowania pojazdów oraz poprawy 
dostępności do usług zindywidualizowanych, na zamówienie. 

4. Dostępność pasażerskich usług transportowych poza województwem zachodnio-
pomorskim 

W 2012 r. badania marketingowe z zakresu dostępności do usług transpor-
tu pasażerskiego zostały przeprowadzone poza regionem zachodniopomorskim, 
wykorzystując do tego celu drogę elektroniczną. Udział w nich wzięły grupy 
społeczne najbardziej mobilne: studenci, uczniowie i pracujący. Skala dostępno-
ści do więcej niż jednego środka transportu jest porównywalna do występującej 
w regionie zachodniopomorskim. Brak możliwości wyboru środka transportu do 
przemieszczeń zgłosiło 22% badanych, a jego możliwość – 76%.

Zbliżone są też proporcje dostępności dla porównywalnych grup społecz-
nych. Najwyższy odsetek osób, które nie mają dostępu do różnych środków trans-
portu (25%), występuje wśród uczniów i studentów, najniższy (20%) – wśród 
pracujących w czasie regularnym (rys. 5).

Rys. 5. Możliwość wyboru środka transportu przez poszczególne grupy społeczne 
poza województwem zachodniopomorskim w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu 
w 2012 r.
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W obydwu badaniach wskaźniki dostępności usług transportowych świad-
czonych różnymi środkami transportu w zależności od miejsc zamieszkania nie-
zbyt odbiegają od siebie, jednak według badań ogólnopolskich wyraźnie przed-
stawiają one obniżanie się tej dostępności w miarę zmniejszania się wielkości 
i administracyjnego, gospodarczego, kulturalnego itp. znaczenia miejsc zamiesz-
kania respondentów – od 80% w miastach wojewódzkich do 65% we wsiach 
 (rys. 6).
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Rys. 6. Możliwość wyboru środków transportu do przejazdów poza województwem 
zachodniopomorskim w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu 
w 2012 r. 

Poza woj. zachodniopomorskim potrzeby przewozowe są najczęściej (przez 
39% osób, które wypełniły ankiety elektronicznie: studenci, uczniowie i pracują-
cy, mieszkający w zdecydowanej większości – 80% – w miastach wojewódzkich 
i powiatowych) realizowane samochodami osobowymi. Wśród pojazdów trans-
portu zbiorowego najbardziej dostępne są autobusy (korzysta z nich 35% ankie-
towanych). Na dalszej pozycji występują pociągi (18%). Z usług mikrobusów ko-
rzysta zaledwie 2% badanych, a z innych środków transportu – 4%.

Skalę problemu dostępności do usług transportu zbiorowego określają też 
opinie ankietowanych na temat oferty przewozowej poszczególnych przewoźni-
ków. Mówią one o realnej dostępności do usług oraz oczekiwaniach dotyczących 
poszczególnych przewoźników/środków transportu (rys. 7).
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Rys. 7. Przyczyny decydujące o wyborze do przejazdów określonych środków transpor-
tu poza województwem zachodniopomorskim w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu 
w 2012 r. 

O względnie dobrej dostępności przestrzennej do usług przewozowych 
świadczy uznanie bliskości przystanków jako głównego powodu wyboru okreś-
lonego środka transportu. Tak interpretowaną dostępność przestrzenną ma: 

− do autobusu – 23% ankietowanych,
− do mikrobusów – 7%,
− do pociągów – 3%,
− do innych środków transportu – 6%.
Dostępność ekonomiczna jest wyrażana wyborem określonego środka trans-

portu ze względu na taniość. Ma ją:
− do autobusów – 8% respondentów,
− do mikrobusów – 12%,
− do pociągów – 16%,
− do innych środków transportu – 4%. 
Dostępność czasowa przejawia się w wybieraniu określonego środka trans-

portu z powodu dogodnego rozkładu jazdy i szybkości przejazdu. Z tych przy-
czyn są dostępne realnie lub oczekiwane usługi świadczone:

− przez firmy autobusowe – dla 17% badanych,
− przez firmy przewożące mikrobusami – dla 33%,
− przez kolej – dla 16%,
− przez inne środki transportu – dla 20%.
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Dostępność do przejazdów wygodnych określają odpowiedzi świadczące 
o wyborze przez ankietowanych środków transportu ze względu na komfort po-
dróży. Dostępność do wygodnych przejazdów:

− autobusami zasygnalizowało 3% ankietowanych,
− mikrobusami – 12%,
− pociągami – 12%,
− innymi środkami transportu – 20%.
W badaniach przeprowadzonych w 2012 r. uwzględniono dostępność osób 

niepełnosprawnych do zbiorowych usług transportowych. Potwierdziło ją w sto-
sunku:

− do autobusu – 7% respondentów, 
− do mikrobusu – 5%, 
− do pociągu – 4%,
− do innych środków transportu (są to zapewne pojazdy specjalistyczne, sa-

mochody osobowe, taksówki, a w dalszych podróżach – samoloty) – 14% 
badanych. 

O niedostatkach w dostępności ludności do usług transportu zbiorowe-
go świadczą odpowiedzi ankietowanych wskazujące na konieczność ulepszeń 
w ofercie przewozowej (rys. 8).

Rys. 8. Preferencje dotyczące poprawy oferty przewozowej poza województwem 
zachodniopomorskim w 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby tego grantu 
w 2012 r. 
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W świetle badań spoza województwa zachodniopomorskiego najwięcej 
osób uważa, że:

− do zadań pierwszoplanowych należy poprawienie dostępności czasowej 
do usług transportowych (częstotliwość kursowania pojazdów i zmiany 
w rozkładzie jazdy autobusów) oraz dostępności uwarunkowanej wygodą 
podróżowania i bezpieczeństwem w czasie przejazdu i na przystankach, 
szczególnie dla osób niepełnosprawnych,

− w drugiej kolejności oczekiwania względem polepszenia dostępności są 
relatywnie wyrównane; na poprawę każdego z elementów składowych 
oferty przewozowej liczy około 10% ankietowanych,

− ankietowani przewidują, że po realizacji postulatów najpilniejszych, 
przedstawionych w poprzednich podpunktach, poprawa dostępności do 
transportu publicznego będzie zależała od zwiększenia dostępności prze-
strzennej (ustalenia nowych przystanków), a także dostępności czasowej 
i uwarunkowanej wygodą podróżowania (polepszenia oferty usług zindy-
widualizowanych, wykonywanych na zamówienie grupowe lub indywi-
dualne). 

Podsumowanie

W świetle przedstawionych w artykule badań marketingowych można za-
uważyć, że dostępność do usług transportu zbiorowego kształtuje się na różnym 
poziomie, w zależności od doboru próby respondentów. Przedstawione w artyku-
le wyniki badań pozwalają na przedstawienie syntetycznych wniosków w zakre-
sie kształtowania się dostępności do usług transportu publicznego.
1. W badaniach przeprowadzonych w 2006 r. na terenie województwa zachod-

niopomorskiego w sezonie letnim aż 94% ankietowanych przyznawało, że naj-
częściej jeździ środkami transportu publicznego, a 6% – samochodami osobo-
wymi. 

2. Wyniki badań z 2012 r. wskazują, że samochodami osobowymi najczęściej 
jeździ w woj. zachodniopomorskim 20% ankietowanych, a w innych regionach 
– aż 39%. Ten wynik (39%) jest jednak reprezentatywny dla osób, które wy-
pełniły ankiety elektronicznie: studentów, uczniów i pracujących, o wyższym 
od przeciętnego statusie materialnym, mieszkających w zdecydowanej więk-
szości (80%) w miastach wojewódzkich i powiatowych.

3. Bardziej niezależny od cech respondentów jest wskaźnik dostępności ogra-
niczonej do usług świadczonych tylko jednym środkiem transportu. Brak 
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możliwości wyboru środka transportu zgłosiło około 19–22% ankietowanych 
(we wszystkich regionach i w dwóch wyodrębnionych sezonach). 3/4 ankieto-
wanych ma do wyboru przynajmniej drugi środek transportu.

4. W rezultacie przedstawianej na rynku oferty przewozowej oraz wyborów do-
konywanych przez pasażerów przejazdy autobusami były dostępne w 2006 r. 
dla ponad połowy ankietowanych, mikrobusami – dla 15% latem oraz 25% je-
sienią, a pociągami – dla 28% w sezonie wakacyjno-urlopowym oraz dla 15% 
w sezonie jesiennym.

5. W 2012 r. badania zostały poszerzone o wyszczególnienie przejazdów samo-
chodami osobowymi oraz innymi środkami transportu (komunikacji miej-
skiej, żeglugi, lotnictwa). W województwie zachodniopomorskim dostępność 
przejazdów samochodami osobowymi zgłosiło 20% ankietowanych, innymi 
środkami transportu – 6%, autobusami – 31%, pociągami – 27% i mikrobusa-
mi – 15%. 

6. Poza województwem zachodniopomorskim przejazdy samochodami osobowy-
mi wybiera aż 39% badanych, autobusami – 35%, pociągami – 18%, mikrobu-
sami – 2%, a innymi środkami transportu (taksówki, pojazdy specjalistyczne, 
samoloty) – 4%.

7. W województwie zachodniopomorskim, ale też poza nim, najlepszą dostęp-
ność przestrzenną zapewniają autobusy, dostępność czasową – mikrobusy, 
a dostępność uwarunkowaną wygodą podróżowania – pociągi. Dostępność 
osób niepełnosprawnych do przejazdów najlepiej zapewniają inne środki trans-
portu. W dostępności ekonomicznej znaczną przewagę mają pociągi, co może 
mieć uzasadnienie w większej skali korzystania z ulgowych opłat za bilety.

W celu poprawy dostępności usług transportowych do pierwszoplanowych, 
najpilniejszych zadań należy poprawa dostępności przestrzennej i czasowej, 
o czym świadczą najwyższe odsetki odpowiedzi osób domagających się zwięk-
szenia częstotliwości kursowania pojazdów oraz dodatkowych połączeń i nowych 
przystanków13 w pierwszej kolejności (13% do 10% ankietowanych w wojewódz-
twie zachodniopomorskim oraz poza nim), dostępności dla osób niepełnospraw-
nych, polepszenie wygody i bezpieczeństwa. Dalsze zwiększanie dostępności 

13 Nowe przystanki mogą powstawać tylko na istniejących liniach komunikacyjnych. 
Oczekiwanie ustalenia nowych przystanków tylko przez 5% ankietowanych w woj. zachodnio-
pomorskim jest uzasadnione tym, że na badanych obszarach woj. zachodniopomorskiego ważniej-
sze są dodatkowe połączenia, niż zagęszczenie przystanków na liniach istniejących. Jaskrawym 
tego przykładem jest „rozgęszczona” sieć linii kolejowych. 
Ten wynik nie podważa wniosku o pierwszoplanowym i najpilniejszym zadaniu, jakim jest popra-
wa dostępności przestrzennej i czasowej w ofercie przewozowej. 
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przestrzennej i czasowej jest istotne również w drugiej kolejności (11% do 9% 
odpowiedzi). Mniej pilna jest poprawa dostępności do usług zindywidualizowa-
nych (na zamówienia grupowe lub indywidualne). Dostępność do tych usług, jak 
pokazują wyniki badań, jest obecnie zaspokajana na poziomie bardziej zadowa-
lającym od dostępności czasowej i przestrzennej.
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THE IMPORTANCE OF ACCESS TO PUBLIC TRANSPORT SERVICES 
FOR REGION DWELLERS

Summary

This article attempts to investigate the question of accessibility to public transport 
services. The lack of a clear definition of the concept and its very broad scope has been 
pointed. One of them is to refer to the area available transportation. In this field, analysis 
may include the area of public transport services.

The results of the availability of passenger transport services have been described 
in the article basing on a survey that has been conducted in 2006 and 2012. Among all of 
the transport modes buses have the best spatial availability and as for the minibuses – the 
best time accessibility. In terms of economic accessibility, the best mode is rail, which 
may result from the use of special incentives (such as discounts of fares). The study also 
allows to specify actions towards improvement to access to passenger transport services. 
According to the research, one of the most important factors in this regard is the fre-
quency of connections, additional connections and the appointment of new stops.

Keywords: Accessibility of transport services, passenger transport, West Pomeranian 
Voivodeship

Translated by Tomasz Kwarciński



ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 792     PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 24     2013

Dariusz Milewski1

DOCHODY I CENY JAKO CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POPYT 
NA USŁUGI TRANSPORTOWE

Streszczenie

Artykuł omawia problem wpływu cen usług transportowych i dochodów miesz-
kańców regionów na popyt na usługi pasażerskiego transportu regionalnego. Zjawisko to 
powinno być badane w celu opracowania skutecznej polityki transportowej. 

Wzrost dochodów sprzyja wzrostowi motoryzacji indywidualnej, a więc może 
skutkować spadkiem popytu na publiczne przewozy regionalne. Wzrostowi dochodów 
i wydatków ogółem w Polsce towarzyszy również wzrost wydatków na transport, w tym 
również na usługi transportowe. Nie tylko jednak dochody mają wpływ na popyt, ale 
i inne czynniki transportowe (np. ceny usług transportowych oraz atrakcyjność motory-
zacji indywidualnej) oraz pozatransportowe (wydatki na inne usługi i dobra). Z analiz 
danych statystycznych można wysnuć wniosek, że wzrost dochodów przez zwiększenie 
zatrudnienia jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi popytu na usługi transportu zbio-
rowego. Dalszy jednak wzrost dochodów może spowodować zmianę struktury popytu 
i przesunięcie go w kierunku motoryzacji indywidualnej.

Wzrost cen może mieć wpływ na popyt na usługi zbiorowego transportu regionalne-
go, jednak wydaje się, że najważniejsze są jednak postulaty jakościowe. Przeprowadzone 
badania preferencji pasażerów wykazują, że zapotrzebowanie na pasażerskie przewozy 
regionalne jest bardzo duże. Główne przyczyny wyboru poszczególnych środków loko-
mocji są uzależnione od poziomu zaspokajania poszczególnych potrzeb przez przewoźni-
ków. Nadal jednak ważnymi determinantami są czynniki ekonomiczne, co stanowi szan-
sę dla rozwoju transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: dochody ludności, popyt, siła nabywcza, transport 

1 dr Dariusz Milewski – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, e-mail: dariusz.milewski@wzieu.pl.
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Wstęp

Jednym z najważniejszych problemów w kształtowaniu zrównoważonego 
transportu jest identyfikacja czynników mających wpływ na wybór sposobu 
przemieszczania się przez użytkowników transportu. Samochód osobowy ofe-
ruje większą w stosunku do transportu zbiorowego elastyczność, jednak nie bez 
znaczenia są czynniki ekonomiczne – koszty przemieszczania (ceny usług oraz 
koszty własnych użytkowników samochodów osobowych) oraz dochody. Zazwy-
czaj wzrost cen biletów wywołuje spadek popytu zarówno w transporcie kolejo-
wym, jak i autobusowym, jednak zawsze. 

Drugą ważną cechą popytu jest elastyczność dochodowa i również tutaj dane 
statystyczne zdają się potwierdzać istnienie relacji między dochodami a popytem 
na usługi transportowe.

1. Zależności między dochodem a popytem na usługi transportowe

Wyniki przeprowadzanych badań stanowią dowód, że elastyczność popy-
tu na usługi transportowe kształtuje się inaczej w różnych segmentach. T. Dyr 
przedstawił interesujące tego przykłady i dowody2. Przykładowo ograniczenie 
wysokości uprawnień do ulgowych przejazdów w przedsiębiorstwach PKS istot-
nie wpływa na popyt w przypadku pasażerów korzystających z biletów jednora-
zowych, a nie ma znaczenia w przypadku pasażerów korzystających z biletów 
miesięcznych (dojazdy do pracy, szkoły). Przykład ten stanowi potwierdzenie, że 
potrzeby obligatoryjne charakteryzują się mniejszą elastycznością, a fakultatyw-
ne – większą. 

Przeprowadzane badania wskazują wpływ zmiany dochodów na strukturę 
popytu na transport. Ich wzrost sprzyja wzrostowi motoryzacji indywidualnej. 
Wzrost zamożności społeczeństwa może więc skutkować spadkiem popytu na 
publiczne przewozy regionalne pomimo wzrostu ogólnego popytu na transport. 
Podobnie jednak, jak w odniesieniu do problemu elastyczności cenowej, należy 
zachować ostrożność w formułowaniu wniosków. 

W tabelach 1 i 2 oraz na rysunku 1 przedstawiono zmiany poszczególnych 
dochodów gospodarstw domowych oraz ich wydatków na transport, w tym wy-
datków na usługi transportowe. 

2 T. Dyr, Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo 
Politechniki Radomskiej, Radom 2009, s. 165–172.
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Tabela 1

Dochody i wydatki na transport

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dochód rozporządzalny 
[zł] 664,21 711,96 735,40 761,46 834,68 928,87 1045,52 1114,49 1192,82

W tym dochód 
do dyspozycji 638,41 682,90 706,34 731,84 802,43 894,51 1006,57 1071,67 1147,18

Dochody z pracy 
najemnej 303,13 321,07 334,85 350,39 396,78 467,12 560,75 593,73 636,56

Dochody z pracy 
na własny rachunek 54,37 55,38 58,94 61,48 70,85 82,78 91,58 101,37 109,26

Wydatki ogółem 624,99 677,81 694,70 690,30 744,81 809,95 904,27 956,68 991,44

Wydatki na transport 53,41 58,06 63,02 61,49 65,30 75,46 91,08 92,74 94,78

Usługi transportowe 13,40 14,60 14,70 14,00 14,50 14,90 12,50 13,40 14,30

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2012.

Tabela 2

Wpływ dochodów ludności na wydatki na transport i ich strukturę

2002 – 100%

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dochód rozporządzalny 100,07 100,11 100,15 100,26 100,40 100,57 100,68 100,80 

Wydatki ogółem 100,06 100,10 100,16 100,31 100,54 100,85 100,96 101,10 

Wydatki 
na transport 100,09 100,18 100,15 100,22 100,41 100,71 100,74 100,77 

Wydatki 
na usługi transportowe 100,09 100,10 100,04 100,08 100,11 99,94 100,00 100,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Dochody i warunki życia ludności (raport 
z badania EU – SILC 2010), GUS, Warszawa 2012, Mały rocznik statystyczny…, T. Dyr, 
Czynniki rozwoju rynku...

Widoczna jest tendencja do wzrostu dochodów i wydatków ogółem, czemu 
w niektórych latach towarzyszyły również wzrost wydatków na transport. W la-
tach 2004–2005 nastąpił spadek, zarówno wszystkich wydatków na transport, jak 
i usług transportowych, które z punktu widzenia niniejszego opracowania wydają 
się szczególnie interesujące, ponieważ mogą ujmować wydatki na zakup usług 
transportu regionalnego. Może to stanowić potwierdzenie, że transport zbiorowy 
zaspokaja potrzeby transportowe o charakterze obligatoryjnym, co tłumaczyłoby 
niższą stosunkowo elastyczność popytu, a w wydatkach transportowych ogółem 
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zawarte są wydatki na zaspokojenie potrzeb fakultatywnych. Poza tym zmien-
ność korelacji najprawdopodobniej wskazuje, że nie tylko dochody mają wpływ 
na popyt, ale i inne czynniki transportowe (np. ceny usług transportowych oraz 
atrakcyjność motoryzacji indywidualnej) oraz pozatransportowe (wydatki na inne 
usługi i dobra). Rozważać się powinno więc nie tylko samą elastyczność dochodo-
wą czy cenową, ale również krzyżową, uwzględniającą wpływ cen innych usług 
o charakterze komplementarnym lub substytucyjnym. 

Bardziej adekwatną analizę można przeprowadzić na podstawie wskaźników 
wielkości przewozów.
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Rys. 1. Wpływ dochodów na popyt na transport zbiorowy (rok 2002 = 100%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Dochody i warunki życia ludności…, Mały 

rocznik statystyczny…, Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 
2011.

W tabelach 3 i 4 przedstawione są dane dotyczące przewozów w komunika-
cji autobusowej oraz osobowych przewozów kolejowych w powiązaniu nie tylko 
z dochodami, ale również cenami za usługi transportowe. Z kolei na rysunku 2 
zobrazowano dynamikę cen biletów i przewozów. Zależności między nimi są już 
bardziej skomplikowane niż powyżej, co powinno skłonić do ostrożności w for-
mułowaniu wniosków.

Wzrostowi cen za bilety – zarówno w przewozach autobusowych, jak i ko-
lejowych – w pewnych okresach towarzyszył spadek popytu i to w sposób bar-
dziej niż proporcjonalny. Mogłoby to świadczyć, że elastyczność cenowa na te 
usługi jest dość wysoka, co jest tym bardziej zastanawiające, że prawdopodob-
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nie użytkownikami transportu zbiorowego były osoby dojeżdżające do pracy, 
a więc zaspokajające potrzeby obligatoryjne. Jednak popyt nie spadał przez cały 
czas. W latach 2005–2007 nastąpił nawet wzrost i to – co interesujące – w prze-
wozach kolejowych (pomimo jeszcze większego wzrostu dochodów). Nasuwa 
się więc interpretacja, że wzrost średnich dochodów w gospodarstwach domo-
wych wynikał ze zwiększenia zatrudnienia, a przecież dojazdy do pracy to jeden 
z najważniejszych powodów korzystania z transportu regionalnego. W celu wery-
fikacji takiej hipotezy dodano jeszcze jedną serię danych, czyli właśnie wskaźnik 
zatrudnienia. Rzeczywiście w tych właśnie latach dynamika zatrudnienia były 
nieco większa niż w latach poprzednich. Jak jednak taka korelacja ma się do zja-
wiska osłabiania przez większe dochody popytu na transport zbiorowy? Na tym 
etapie badań jedynym nasuwającym się wyjaśnieniem jest teza, że wzrost docho-
dów przez zwiększenie zatrudnienia jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi 
popytu na usługi transportu zbiorowego. Dalszy jednak wzrost dochodów może 
spowodować zmianę struktury popytu i przesunięcie go w kierunku motoryzacji 
indywidualnej. 

Tabela 3

Popyt na transport zbiorowy a czynniki ekonomiczne

Wyszczególnienie / Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ceny biletów autobusowych [zł]  7,14  7,68  8,06  8,48  8,66  8,84 

Ceny biletów kolejowych [zł]  12,30  13,80  14,50  14,50  14,50  15,50 
Przewozy [mln pas.] autobusami 

zwykłymi  756,00  761,00  744,00  709,00  681,00  651,00 

Przewozy [mln pas.] pociągami 
osobowymi  258,00  226,00  219,00  208,00  214,00  224,00 

Dochód rozporządzalny [zł]  664,21  711,96  735,40  761,46  834,68  928,87 

Wskaźnik zatrudnienia  51,40  42,90  43,30  44,10  45,80  48,20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 
2003–2007, GUS, Warszawa 2009, T. Dyr. Czynniki rozwoju rynku…, s. 166, 171.

Pomimo że powodem powyższego zestawienia jest chęć identyfikacji powią-
zań systemowych, jednak ta analiza i tak jest jeszcze bardzo skromna. Inne czyn-
niki, które powinno się wziąć pod uwagę, to przede wszystkim korzyści alterna-
tywne (wydatki konkurujące o zasoby finansowe gospodarstw domowych), wzrost 
kosztów transportu indywidualnego, jakość usług transportu zbiorowego. 
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Tabela 4

Dynamika zmian popytu na transport zbiorowy oraz czynników popytu

Wyszczególnienie / Lata 2003 2004 2005 2006 2007

Ceny biletów autobusowych [zł]  100,08  100,13  100,19  100,21  100,24 

Ceny biletów kolejowych [zł]  100,12  100,18  100,18  100,18  100,26 

Przewozy [mln pas.] autobusami zwykłymi  100,01  99,98  99,94  99,90  99,86 

Przewozy [mln pas.] pociągami osobowymi  99,88  99,85  99,81  99,83  99,87 

Dochód rozporządzalny [zł]  100,07  100,11  100,15  100,26  100,40 

Wskaźnik zatrudnienia  99,98  99,99  100,01  100,05  100,10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 
2003–2007, GUS, Warszawa 2009, T. Dyr, Czynniki rozwoju rynku...
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rozwoju rynku… 

W 2010 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny do-
chód rozporządzalny na osobę kształtował się na poziomie około 1193 zł i był 
realnie wyższy o 4,3% od dochodu z roku 20093. Jednak w 2011, po sześciu ko-
lejnych latach realnych wzrostów dochodów, odnotowano spadek (1,4%). Chociaż 

3 Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospo-
darstw domowych, GUS, Warszawa 2012.
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więc prognozy zakładają dalszy wzrost dochodu rozporządzalnego, to obecnie 
trudno oceniać, czy tak rzeczywiście będzie.

W planowaniu rozwoju transportu regionalnego pomocne są prognozy do-
tyczące czynników determinujących popyt na transport. Poniżej przedstawiono 
prognozy czynników determinujące popyt na transport w Polsce w perspektywie 
do 2033 roku4.

Z jednej strony przewidywany jest dalszy wzrost gospodarczy przy mniej-
szej jednak jego dynamice (długookresowy spadkowy trend tempa wzrostu PKB 
z około 4,0–4,5% rocznie w latach 2008–2020 do około 3,5–4,0% rocznie w la-
tach 2021–2033). Wpływ wzrostu gospodarczego nie musi się przełożyć na wzrost 
popytu na transport zbiorowy. Z drugiej strony, według prognozy GUS liczba 
ludności Polski w wieku produkcyjnym w latach 2007–2033 zmniejszy się z 24,4 
do 20,8 mln osób, a liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym (zwłaszcza popro-
dukcyjnym) zwiększy się z 13,6 do 14,3 mln osób. Pojawia się więc tutaj pytanie, 
jak te prognozowane zjawiska wpłyną na potrzeby transportowe, a szczególnie 
na popyt na usługi transportu zbiorowego.

Co prawda, powiązany z wielkością PKB popyt na pracę przewozową 
(paskm) transportu pasażerskiego w zakresie przejazdów krajowych dalekobież-
nych w stosunku do roku 2010 ma wzrosnąć do 2020 r. w przedziale 20–28%, 
a do roku 2030 – w przedziale 40–57%. Istotna jest jednak struktura tego popytu, 
która kształtuje się z niekorzyścią dla transportu zbiorowego. Udział popytu na 
przejazdy motoryzacją indywidualną zwiększy się z 78,2% w 2010 r. do około 
82% w 2020 r., by ponownie obniżyć się do 76–77% w 2030 r. Udział popytu 
na przejazdy kolejowe zmniejszy się z 8,2% 2010 r. do około 7% w 2020 r., by 
wzrosnąć do 12–13% w 2030 r. po wzbogaceniu oferty przewozowej tej gałęzi 
transportu. Obniżeniu będzie ulegał popyt na dalekobieżne przejazdy autobuso-
we, których udział spadnie z 9,9% w 2010 r. do niespełna 7% w 2020 r. i około 
6,4–6,9% w 2030 r. Przejawem zmian w strukturze popytu na transport są zmia-
ny w strukturze wydatków gospodarstw domowych. Wzrost udziału w budżetach 
domowych wydatków na transport (zakup biletów transportu zbiorowego oraz 
zakup, eksploatacja i utrzymanie samochodów osobowych) w optymistycznym 
wariancie wzrostu gospodarczego wyniesie do 18,1%, a w wariancie pesymi-
stycznym – do 17,6%. Najszybciej będą rosły wydatki gospodarstw domowych na 

4 J. Burnewicz, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 
2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu. Ekspertyza zle-
cona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju 2008–2033, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polity-
ka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Burnewicz.pdf (1.02.2014).
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motoryzację indywidualną (5,3–6,0% rocznie), czego wyrazem jest wzrost liczby 
samochodów osobowych do 22–23 mln sztuk w 2033 r. Co interesujące i znamien-
ne, pomimo prognozowanego osłabienia dynamiki wzrostu liczby samochodów 
osobowych, nasycenia motoryzacją indywidualną oraz spodziewanego silnego 
wzrostu cen paliw nie przewiduje się większego w związku z tym zainteresowa-
nia transportem zbiorowym. Jako alternatywę przewiduje się raczej inne sposo-
by przemieszczania – transport rowerowy, a nawet pieszy. Stanowi to dowód na 
to, że jedną z najważniejszych preferencji w wyborze sposobu przemieszczania 
są swoboda i elastyczność, które transport zbiorowy nie jest w stanie zapewnić. 
Z drugiej strony, taka struktura transportu jest właściwa dla ośrodków miejskich, 
w których rzeczywiście efektywniej jest się przemieszczać w skrajnym wypadku 
nawet pieszo niż samochodem. Na dłuższych odległościach jedyną alternatywą 
dla samochodu jest transport zbiorowy.

Przedstawione powyżej prognozy powinny być podstawą do opracowania 
właściwej strategii transportowej w odniesieniu do pasażerskiego, zbiorowego 
transportu regionalnego. Wnioski, jakie można wysnuć z powyższych danych, 
mogą być skrajnie odmienne – albo dostosowanie się do tendencji spadku popytu 
na transport zbiorowy (podejście bierne, adaptacyjne) przez ograniczenie prze-
wozów, albo odwrotnie – przeciwdziałanie tym tendencjom (podejście czynne) 
przez stworzenie atrakcyjnych rozwiązań dla użytkowników transportu, które 
skłonią do korzystania z tej formy transportu. Jednym z takich rozwiązań może 
być integracja systemu transportowego regionu w celu zwiększenia efektywności 
tego systemu.

Zbiorowy transport regionalny wbrew pozorom, przynajmniej na niektó-
rych relacjach przewozowych, powinien stanowić atrakcyjniejszą alternatywę 
niż transport indywidualny. Jest tańszy, może oferować lepszy komfort podróży 
(nie trzeba prowadzić pojazdu), a w niektórych przypadkach – nawet krótszy czas 
podróży i większą terminowość. Istnieją więc szanse na rozwój transportu regio-
nalnego pod warunkiem opracowania adekwatnej strategii, która być może nie 
musi opierać się na niskich cenach, a raczej na wysokiej jakości usługi.

2. Znaczenie cen usług transportowych

Cena jest jedną z determinant popytu. W przypadku cen należy wyróżnić 
również elastyczność krzyżową, czyli nie tylko wpływ samej ceny usługi trans-
portu regionalnego, ale również ceny innych dóbr i usług oraz kosztów posiada-
nia i eksploatacji własnego samochodu.



101Dochody i ceny jako czynniki kształtujące popyt na usługi transportowe

Cena usługi transportowej jest bardzo istotna dla osób niżej uposażonych, 
w przypadku których elastyczność cenową można połączyć z dochodową. Cho-
ciaż więc elastyczność cenowa popytu na usługi transportowe, ogólnie rzecz bio-
rąc, jest niska, to jednak wzrost cen w transporcie może spowodować zmniejsze-
nie popytu nawet w przypadku potrzeb obligatoryjnych (mniejsza opłacalność 
dojazdu do pracy przy niekorzystnej relacji wynagrodzenia do kosztów i czasu 
przemieszczania). Wzrost ceny usługi substytucyjnej w tym wypadku – kosz-
tów własnego samochodu – powinien zgodnie z prawami ekonomii spowodo-
wać wzrost popytu na usługę podstawową, czyli transport zbiorowy. Sygnały 
napływające w ostatnim czasie z rynku faktycznie mogłyby wskazywać na to, 
że użytkownicy prywatnych samochodów zaczynają z nich rezygnować na rzecz 
transportu zbiorowego. Jednak przedstawione powyżej prognozy nie potwierdza-
ją występowania takiego trendu w dłuższym okresie. Pomimo prognozowanego 
wzrostu cen paliw motoryzacja indywidualna ma się nadal rozwijać. 

Również wzrost cen nietransportowych dóbr i usług może spowodować 
ograniczenie popytu na usługi transportowe, szczególnie w odniesieniu do po-
trzeb fakultatywnych. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyj-
nych w 2011 r. wyniósł 4,3%, na co wpływ miały czynniki zewnętrzne: wysokich 
cen surowców na rynkach światowych i – spowodowanego wzrostem globalnej 
awersji do ryzyka – osłabienia złotego5. Według prognoz Ministerstwa Finansów 
ceny będą rosły, ale ich dynamika zmniejszy się w następnych latach – 4,0% 
w 2012 i 2,0 % w 2013 r. Wzrost ten może mieć wpływ na popyt na usługi zbio-
rowego transportu regionalnego, jednak wydaje się, że najważniejsze są jednak 
postulaty jakościowe.

Przeprowadzone w ramach grantu badawczego Model funkcjonowania pa-
sażerskiego transportu regionalnego w Polsce badania preferencji pasażerów 
wykazały, że zapotrzebowanie na pasażerskie przewozy regionalne jest bardzo 
duże6. Zgłasza je co trzeci mieszkaniec podróżujący codziennie i co czwarty 
– kilka razy w tygodniu. Ich przejazdy są z reguły regularne. Najwięcej respon-
dentów ogółem jeździ najczęściej autobusami oraz samochodami osobowymi, 
w mniejszym stopniu – pociągami.

Główne przyczyny wyboru środków lokomocji są uzależnione od poziomu 
zaspokajania potrzeb przez przewoźników. Największym atutem przewozów 

5 Założenia projektu budżetu państwa na rok 2013, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 
2012 r.

6 Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2012 (projekt NCN nr N N112368440, kierownik: Elżbieta Załoga).
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autobusowych jest dostępność przestrzenna. Mikrobusy wybierane są głównie 
z powodu szybkości. Tylko w odniesieniu do transportu kolejowego na pierw-
szym miejscu pojawia się taniość, następnie – bezpieczeństwo, dostępność infor-
macji oraz komfort podróży. Środki transportu inne od autobusów, mikrobusów 
i pociągów są cenione najbardziej za przystosowania do przewozów osób niepełno-
sprawnych, komfort podróżowania i szybkość przejazdu.

Do najpilniejszych ulepszeń w odniesieniu do transportu zbiorowego nale-
żą: zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów i polepszenie bezpieczeń-
stwa i wygody, następnie wprowadzenie dodatkowych połączeń i przystosowanie 
przystanków dla osób niepełnosprawnych. 

Pełniejszy obraz można uzyskać, analizując odpowiedzi na pytanie o spo-
sób podróżowania samochodem osobowym. Chociaż wyniki badań potwierdza-
ją, że stopień zapełnienia w motoryzacji indywidualnej jest niski7, to jednak, jak 
się okazuje, osoby korzystające z samochodu osobowego najczęściej podróżują 
z rodziną, następnie – ze współpracownikami, kolegami bądź przyjaciółmi. Sa-
motnie samochodem osobowym jeździ tylko 30–35% badanych. Wynika z tego, 
że jednak czynniki ekonomiczne, a więc koszt przejazdu i dochód, są również 
ważnymi determinantami wyboru sposobu podróżowania.

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań pozwalają na wiele sposobów interpretacji. Po 
pierwsze, można przyjąć bierną postawę i pogodzić się z malejącym udziałem 
transportu zbiorowego. Preferencje użytkowników transportu dotyczą bowiem 
głównie aspektów jakościowych, które są trudne do uzyskania w transporcie 
zbiorowym. Możliwości zwiększania konkurencyjności przez politykę cenową 
są więc ograniczone, chociaż istnieje możliwość poprawy takich parametrów, 
jak komfort podróży, który w pewnym sensie może być wyższy niż w trans-
porcie indywidualnym (szczególnie jeśli pasażer jest jednocześnie kierowcą). 
Możliwości korzystania z samochodu osobowego są zresztą większe nawet dla 
osób o niższych dochodach, czy nieposiadających prawa jazdy, przez korzystanie 
z samochodów z innymi osobami (rodzina, znajomi itd.), co dodatkowo zmniej-
sza popyt na transport zbiorowy.

Po drugie, można przyjąć postawę aktywną, próbując dostosować ofertę re-
gionalnego transportu zbiorowego do wymogów współczesnego rynku. Odsetek 

7 J. Burnewicz, Wizja struktury transportu...
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osób korzystających samotnie z samochodu osobowego nie jest aż tak duży, jak 
mogłoby się wydawać, ponieważ wynosi tylko 30%–36%. W ten sposób podróżu-
je 38% pracujących w czasie regularnym, a więc potencjalnych pasażerów zbioro-
wego transportu regionalnego. Pozostali współkorzystają z samochodu z innymi 
osobami. Czynnik ekonomiczny najwyraźniej pełni tutaj jednak również zna-
czącą rolę. Trudno jednak ocenić, czy o oszczędzaniu na kosztach transportu 
decyduje tutaj wyższy koszt przemieszczania transportem samochodowym, czy 
niższe dochody. Dla tej grupy być może jednak kombinacja atrakcyjnej oferty 
usługowej transportu zbiorowego przy akceptowalnej cenie może być czynni-
kiem zachęcającym do korzystania z tego transportu. Ze względu na korzyści 
skali koszty powinny być niższe w transporcie zbiorowym niż nawet wypełnio-
nym w 100% samochodzie osobowym. W odniesieniu więc do tego segmentu 
rynku być może elastyczność cenowa byłaby stosunkowo większa.

Popyt na usługi regionalnego transportu zbiorowego jest wypadkową od-
działywania kombinacji kilku czynników:

− oferty cenowej i jakościowej transportu regionalnego,
− kosztów i zalet korzystania z samochodu osobowego,
− dochodów indywidualnych,
− czynników subiektywnych i pozaracjonalnych.
Jednak można postawić tezę, że nawet w przypadku osób o stosunkowo 

dużych dochodach wysokie koszty eksploatacji własnego samochodu dodatkowo 
powiązane z trudnościami w poruszaniu się i parkowaniu przy niskich kosztach 
transportu publicznego i korzystnej jego ofercie jakościowej mogą zachęcić do 
zrezygnowania z samochodu.
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INCOMES AND PRICES AS A FACTOR OF TRANSPORT DEMAND

Summary

The article discusses the problem of the impact of prices of transport services and 
incomes of the inhabitants of a region on the demand for regional passenger transport 
services. This phenomenon should be studied in order to develop an efficient transport 
policy. In the author’s opinion, economic motives play still an important role in the deci-
sions of passengers, what creates opportunity for the development of public transport.

Keywords: incomes of the population, demand, purchasing power, transportation

Translated by Dariusz Milewski



ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 792     PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 24     2013

Zuzanna Kłos-Adamkiewicz1

Genowefa Kondraciuk-Gabryś2

Józef Perenc3

Elżbieta Załoga4

PREFERENCJE UŻYTKOWNIKÓW TRANSPORTU 
W ŚWIETLE BADAŃ RYNKOWYCH

Streszczenie

Znajomość preferencji klientów jest podstawowym wymogiem tworzenia strategii 
rynkowych przedsiębiorstw transportowych. W przewozach o charakterze publicznym 
stanowi wręcz zasadniczą powinność organizatorów transportu. W artykule przedsta-
wiono szczegółowe wyniki badań ankietowych preferencji użytkowników pasażerskie-
go transportu regionalnego, przeprowadzonych w 2012 roku na potrzeby grantu NCN. 
Jako narzędzie badawcze wykorzystano ankietę. Zakresem badań objęto użytkowników 
transportu regionalnego w województwie zachodniopomorskim (badania bezpośrednie 
przeprowadzone przez ankieterów) oraz użytkowników transportu regionalnego w in-
nych regionach kraju (przez internet). 

Słowa kluczowe: transport regionalny, preferencje użytkowników transportu, usługi 

transportowe 

1 mgr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, e-mail: zuzanna.klos@wzieu.pl.

2 dr Genowefa Kondraciuk-Gabryś – ekspert zewnętrzny, e-mail: gkg@onet.eu.
3 prof. dr hab. Józef Perenc, prof. zw. – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania 

i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu,  e-mail: jozef.prenc@gmail.pl.
4 dr hab. prof. US Elżbieta Załoga – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eko-

nomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, e-mail: elzbieta.zaloga@wzieu.pl.



106 Z. Kłos-Adamkiewicz, G. Kondraciuk-Gabryś, J. Perenc, E. Załoga

Wstęp

W teorii ekonomii ogólne rozważania na temat preferencji mieszczą się 
w zakresie teorii podejmowania decyzji5. W odniesieniu do użytkowników trans-
portu pasażerskiego preferencja oznacza przejawiane lub deklarowane skłonności 
do wyboru określonych usług spośród możliwości oferowanych na rynku usług 
transportowych. Preferencje w pasażerskim transporcie regionalnym kształtuje 
cały szereg czynników. Można je przedstawić w dwóch zasadniczych grupach 
obejmujących6: 

− czynniki psychofizyczne pasażerów, kształtujące ich subiektywne opi-
nie o ofertach przewozowych przedstawianych przez przewoźników 
na cząstkowych rynkach regionalnych,

− uwarunkowania zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu pasażerów, 
przedstawiające obiektywne możliwości zaspokajania realnych i poten-
cjalnych potrzeb przejazdowych pasażerów. 

Posiadanie alternatywy jest zasadniczym warunkiem dla ujawnienia przez 
nabywców preferencji na rynku, wybór zaś potwierdza wyższą od innych ofert 
użyteczność danego sposobu zaspokojenia potrzeby transportowej. Podejmowa-
ne przez użytkowników transportu decyzje rynkowe wpływają na kształt i roz-
wój rynku regionalnych przewozów pasażerskich.

Pasażerowie różnią się od siebie np. wymaganiami dotyczącymi wygody 
podróżowania, siłą nabywczą, wytrzymałością i wrażliwością na czas jazdy, tole-
rancją związaną z punktualnością kursowania środków transportu, pobłażliwoś-
cią lub surowymi sądami wobec zachowań personelu (kierowców, konduktorów) 
itp. Uznawane przez pasażera priorytety w zaspokajaniu potrzeb przejazdowych 
przesądzają o kształcie, strukturze i rankingu ważności preferowanych przez nie-
go usług.

W kształtowaniu się preferencji pasażerów zbiorowego transportu regio-
nalnego bardzo ważną rolę odgrywa miejsce ich zamieszkania, przedstawiające 
w sposób syntetyczny znaczną ilość uwarunkowań zewnętrznych: społecznych 
i kulturowych. Preferencje zmieniają się ponadto w zależności od przeobraża-
jących się warunków rynkowych, podnoszenia się lub spadku poziomu zaspo-
kajania dotychczasowych potrzeb i powstawania nowych, przemian w cechach 

5 Zob. szerzej: E. Załoga, Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, 
„Rozprawy i Studia”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.

6 Ph. Kotler, Marketing; analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warsza-
wa 1999, s. 160.



107Preferencje użytkowników transportu w świetle badań rynkowych

psychofizycznych obecnych i potencjalnych pasażerów, pojawiania się nowych 
przewoźników, prowadzenia konkurencji między przewoźnikami oraz kształto-
wania się innych uwarunkowań zewnętrznych, występujących w otoczeniu pa-
sażerów. Należą do nich między innymi rozwój techniki i technologii, zmiany 
zagospodarowania przestrzennego – rozmieszczenie osadnictwa, szkolnictwa, 
placówek służby zdrowia, kulturalnych, wypoczynkowych, rozrywkowych itp.

W artykule przedstawiono wyniki badania preferencji pasażerów transpor-
tu regionalnego, przeprowadzonego w 2012 roku na potrzeby grantu7 metodą 
ankietową. Objęto nimi 1347 osób. Od 594 respondentów odpowiedzi uzyskali 
ankieterzy, natomiast 753 osoby wypełniły ankiety elektronicznie. Ankieterzy 
badali transportowy rynek województwa zachodniopomorskiego, natomiast od-
powiedzi za pomocą internetu udzielali respondenci spoza tego regionu.

Niejednakowy terytorialny zasięg badań oraz zróżnicowane techniki po-
zyskiwania odpowiedzi wpłynęły na odmienne podejście respondentów do ich 
udzielania. Zasadnicza różnica polega na znacznie większym udziale braku od-
powiedzi na pytania zawarte w metryczce i znikomym udziale bezrobotnych oraz 
emerytów i rencistów w ankietach wypełnianych za pomocą internetu. Z tego 
powodu te dwie grupy ankiet będą omawiane odrębnie.

Duża przewaga uczniów i studentów wśród respondentów oraz dominujący 
udział ankietowanych mieszkających w mieście wojewódzkim mogą zakłócać 
obraz preferencji pasażerów transportu regionalnego, dlatego w analizie szcze-
gólny nacisk położono na interpretację odnoszącą się do poszczególnych grup 
społecznych.

1. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez ankieterów

Badania przeprowadzono na terenie województwa zachodniopomorskie-
go wśród pasażerów przebywających na dworcach kolejowych i autobusowych 
oraz na przystankach busów, a także podczas przejazdu pociągami i autobusa-
mi. Część ankiet wypełnili mieszkańcy Szczecina. Badaniami objęto pasażerów 
przemieszczających się na trasach docierających między innymi do Stargardu 
Szczecińskiego, Myśliborza, Białogardu, Koszalina, Szczecinka, Piły, Trzebiato-
wa, Chojny, Gryfic, Świnoujścia. W badanej próbie znajduje się 35% pasażerów 

7 Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2012 (projekt NCN nr N N112368440, kierownik: Elżbieta Załoga).
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PKP, 25% pasażerów PKS, 24% pasażerów mikrobusów oraz 16% mieszkańców 
Szczecina.

Wśród 594 ankietowanych zdecydowanie przeważali uczniowie lub studenci, 
którzy stanowili 59% ogółu badanych, na drugim miejscu znajdowali się pracują-
cy w czasie regularnym (21%), na kolejnym – pracujący w czasie nieregularnym 
(8%) oraz emeryci lub renciści – również 8%. Najniższy udział w badaniach mają 
niepracujący (bezrobotni) – 4%. Na pytanie o status społeczny nie odpowiedziało 
2% badanych (rys. 1).

Emeryt, rencista
8%

Uczeń, student
59%

Pracujący w czas ie  
nieregularnym

8%

Niepracujący 
(bezrobotny)

4%

Pracujący w czas ie  
regularnym

21%

Rys. 1. Struktura badanych według statusu społecznego
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych dla potrzeb grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Niemal 1/3 badanych stanowią mieszkańcy miast wojewódzkich, 1/4 – miast 
powiatowych, prawie 1/5 – to mieszkańcy wsi, 14% mieszka w siedzibie gminy, 
8% zaś pochodzi z miast niebędących siedzibą powiatu (rys. 2).

Duża część respondentów ma uprawnienia do ulg ustawowych przy zakupie 
biletów. Z ulg PKP korzysta 57% badanych, z ulg udzielanych przez PKS – 39%, 
natomiast komunikacją miejską na podstawie biletów ulgowych jeździ 52%. Brak 
odpowiedzi na te pytania kształtuje się w granicach 6–11%. Pozostali płacą pełną 
cenę za bilety (rys. 3).
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Rys. 2. Struktura badanych według miejsca zamieszkania

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w 2012 r. -

Rys. 3. Korzystanie z ulgowych biletów poszczególnych przewoźników
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Częstotliwość podróżowania 

Ważną informację o zapotrzebowaniu ludności na przewozy pasażerskie 
stanowią dane o częstotliwości podróżowania poszczególnych grup społecznych 
i całych zbiorowości zróżnicowanych pod względem struktury społecznej i lo-
kalizacji osadniczej. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań co trzeci 

--
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respondent podróżuje poza miejsce swego zamieszkania codziennie, co czwar-
ty – kilka razy w tygodniu lub kilka razy w miesiącu, co siódmy – kilka razy 
w roku. Raz na kilka lat wyjeżdża z miejsca zamieszkania 3% badanych (rys. 4).

Codziennie
33%

Kilka razy w tygodniu
25%

Kilka razy w roku
14%

Raz na kilka lat
3%

Kilka razy 
w miesiącu

25%

Rys. 4. Częstotliwość przejazdów – ogółem
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu 

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Codzienne podróże odbywa większy odsetek uczniów i studentów (41%) 
oraz pracujących w czasie regularnym (32%). Okazuje się, że również znacz-
na część (20%) pracujących w czasie nieregularnym, a także (14%) niepracują-
cych jeździ codziennie. Kilka razy w tygodniu jeździ 1/3 pracujących – zarówno 
w czasie regularnym, jak i nieregularnym, około 1/4 uczniów i studentów oraz 
emerytów lub rencistów i blisko 1/5 bezrobotnych. Wśród jeżdżących kilka razy 
w miesiącu dominują ludzie starsi (emeryci i renciści – 39%), pracujący w czasie 
nieregularnym i niepracujący (33% i 32%), a mniejszy odsetek uczniów i stu-
dentów oraz pracujących w czasie regularnym (23% i 18%). Kilka razy w roku 
wyjeżdża znaczna część niepracujących (27%) oraz emerytów i rencistów (24%), 
natomiast wśród pozostałych grup społecznych tak rzadko jeździ od 11% do 17% 
badanych.

Jeszcze rzadziej, bo raz na kilka lat, podróżuje 11% emerytów i rencistów, 
9% bezrobotnych oraz po 2% uczniów i studentów, a także pracujących (rys. 5).
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Rys. 5. Zależność potrzeb komunikacyjnych ludności od statusu społecznego
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w woje-

wództwie zachodniopomorskim w 2012 r. 

Zapotrzebowanie na codzienne dojazdy zgłasza największy odsetek miesz-
kańców wsi – 41%, miast wojewódzkich – 36% i miast powiatowych – 34%. Znacz-
nie mniejsze potrzeby codziennych dojazdów występują w miastach niebędących 
siedzibą powiatu (20%) i siedzibach gmin (22%). W tych miejscowościach sto-
sunkowo duża część mieszkańców (35% i 36%) wyjeżdża kilka razy w tygodniu 
i kilka razy w miesiącu (od 28% do 30%). Kilka razy w roku podróżuje co piąty 
mieszkaniec miast wojewódzkich, co ósmy mieszkaniec pozostałych miast oraz 
wsi i co jedenasty zamieszkały w siedzibie gminy. Niezwykle rzadkie wyjazdy 
zdarzają się 7% mieszkańców małych miast, 5% mieszkańców wsi i od 1% do 3% 
mieszkańcom pozostałych miejscowości (rys. 6).

Korzystanie z ulg przy zakupie biletów jest znacząco skorelowane z czę-
stotliwością przejazdów. Ulgi są przyznane pasażerom: jeżdżącym codziennie 
– 33% badanych; kilka razy w tygodniu – 25%; kilka razy w miesiącu – 24%; 
kilka razy w roku – 14% i raz na kilka lat – 3%.
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Rys. 6. Zależność potrzeb komunikacyjnych ludności od miejsca zamieszkania
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby tego grantu 

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Regularność korzystania z usług transportu zbiorowego

Znajomość regularności korzystania przez pasażerów z transportu zbioro-
wego ułatwia trafne rozwiązania przy układaniu rozkładów jazdy przez prze-
woźników. Regularnie, to jest o stałych godzinach, w określone dni lub miesiące, 
jeździ ponad połowa badanych – 53% (rys. 7). 

Rys. 7. Regularność korzystania z transportu zbiorowego – ogółem
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu 

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Takie potrzeby przewozowe ma większość (61%) uczniów i studentów oraz 
pracujących w czasie regularnym (54%), ale też ponad 1/3 pracujących w czasie 



113Preferencje użytkowników transportu w świetle badań rynkowych

nieregularnym, a nawet bezrobotnych (27%) oraz emerytów i rencistów (28%). 
Zostało to przedstawione na rys. 8.
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Rys. 8. Zależność regularności przejazdów od statusu społecznego
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Największy odsetek jeżdżących regularnie (59%) mieszka na wsi, na drugim 
miejscu (57%) znajdują się mieszkańcy miast wojewódzkich. Stosunkowo naj-
mniejsze zapotrzebowanie na przewozy regularne zgłaszają mieszkańcy siedzib 
gmin – 44% (rys. 9).
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Rys. 9. Zależność regularności przejazdów od miejsca zamieszkania
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Wśród podróżujących regularnie dominują korzystający z ulg na zakup bile-
tów. Ich udział sięga 58–61% w zależności od przewoźnika. 
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Cele podróżowania w regionie

Rozpoznanie najczęstszych celów wyjazdów poszczególnych grup ludności 
wskazuje z jednej strony na kierunki powiązań komunikacyjnych w sieci osad-
niczej, z drugiej – rzuca światło na preferencje w zakresie jakościowych cech 
podróżowania, takich jak np. częstotliwość i punktualność kursowania środków 
transportu, szybkość przejazdu, wygoda podróży, dając podstawę do wyróżnie-
nia rynkowych segmentów.

Niemal połowa (48%) badanych najczęściej jeździ w związku z nauką lub 
pracą. Na drugim miejscu znalazły się podróże w celach rodzinnych i osobistych, 
które są głównymi przyczynami wyjazdów 17% respondentów. Po około 12% 
respondentów przemieszcza się poza miejsce swego zamieszkania po zakupy 
oraz w celach zdrowotnych (do przychodni zdrowia, aptek, sanatoriów). Około 
8% badanych najczęściej podróżuje w celach wypoczynkowych i turystycznych 
(rys. 10).

Rys. 10. Najczęściej występujące cele podróżowania
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

W celach związanych z nauką i pracą jeździ ponad połowa studentów 
i uczniów (55%) oraz pracujących w czasie regularnym (53%). Natomiast pracu-
jący w czasie nieregularnym równie często (po 31% badanych) jeżdżą w celach 
związanych z nauką i pracą, jak w celach osobistych, rodzinnych, towarzyskich. 
W tych celach jeździ znaczna część bezrobotnych (22%). Przejazdy w celach 
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zdrowotnych dominują wśród emerytów i rencistów (wskazało je 57% odpowia-
dających z tej grupy) oraz bezrobotnych (26%). Wypoczynek i turystykę jako 
powody odbywania podróży podał większy (od przeciętnego) odsetek emerytów 
i rencistów (11%). Załatwianie spraw w urzędach stanowi główny cel przejazdów 
aż 17% bezrobotnych, 8% pracujących w czasie nieregularnym i 4% emerytów 
i rencistów. Wśród uczniów i studentów oraz pracujących w czasie regularnym 
– tylko 2% (rys. 11). 
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Rys. 11. Zależność najczęstszych celów podróży od statusu społecznego
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Nauka i praca są głównymi celami przejazdów większości (53%) mieszkań-
ców wsi. Nieco niższy udział (47%) mają dojeżdżający do szkół, uczelni i do 
pracy w miastach wojewódzkich i powiatowych. Poziom ten obniża się nieco (do 
41% i 42%) w miastach niebędących siedzibą powiatu oraz w siedzibach gmin. 
Drugim, pod względem częstości występowania, motywem przejazdów są cele 
rodzinne, osobiste, towarzyskie. Głównie w tych celach przemieszcza się od 20% 
mieszkańców miast wojewódzkich do 14% mieszkańców wsi. 

Dla mieszkańców miast i siedzib gmin trzecim, ważnym celem przejazdów, 
są zakupy (od 15% do 9% odpowiedzi) oraz dbanie o zdrowie (od 14% do 9%). 
Potrzebę wyjazdów w celach zdrowotnych ma większy odsetek (16%) mieszkań-
ców wsi. Na wypoczynek wyjeżdża stosunkowo większa część mieszkających 
w miastach niebędących siedzibą powiatu (13%) niż innych typów miejscowości 
(od 4% na wsi do 9% w miastach). Załatwianie spraw w urzędach stanowi głów-
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ne cele wyjazdów dla 6% mieszkańców wsi, 4% – mieszkańców siedzib gmin 
i miast niebędących siedzibą powiatu oraz 2% – mieszkańców miast wojewódz-
kich i powiatowych (rys. 12).
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Rys. 12. Zależność najczęstszych celów podróży od miejsca zamieszkania
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Korzystanie z ulg przy zakupie biletów jest silnie związane z celami podró-
ży. Ulgowe bilety kupuje ponad połowa dojeżdżających do szkół i do pracy auto-
busami (57%) oraz około połowa dojeżdżających pociągami (51%) i komunikacją 
miejską (50%). Wśród podróżujących w celach rodzinnych i osobistych z ulgo-
wych biletów korzysta około 17%, a wśród jeżdżących głównie na zakupy oraz 
w celach zdrowotnych – tylko 8–12%. Minimalny odsetek (2–3%) uprawnionych 
do korzystania z ulg występuje wśród pasażerów, których głównym celem podró-
ży jest załatwianie spraw w urzędach. 

Wykorzystywanie samochodu osobowego do podróżowania indywidualnego 
lub grupowego

W projektowaniu modelu organizacji transportu regionalnego ważne za-
gadnienie stanowi rozstrzygnięcia odnoszące się do korzystania z przejazdów 
samochodami osobowymi. Te środki lokomocji są pożądane z punktu widzenia 
łagodzenia nierównowagi na rynku przewozów pasażerskich, ponieważ wypeł-
niają luki w zbiorowym zaspokajaniu ilościowego i jakościowego zapotrzebowa-
nia na przewozy, natomiast ich nadmierny rozwój zagraża kongestią i obciążenia-
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mi o charakterze ekologicznym. Poszukiwanie rozwiązań optymalnych powinno 
uwzględniać obydwa aspekty tego problemu. Jednym ze sposobów takiego dzia-
łania jest zwiększanie efektywności przejazdów samochodami osobowymi przez 
maksymalne wykorzystanie miejsc dla pasażerów.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że samochodem osobowym 
najczęściej badani podróżują z rodziną. Tak jeździ połowa respondentów. Sa-
motnie samochodem osobowym podróżuje tylko 30% badanych. Blisko co piąty 
spośród ankietowanych przemieszcza się samochodem osobowym ze współpra-
cownikami, kolegami bądź przyjaciółmi (rys. 13).

Rys. 13. Wykorzystywanie miejsc w samochodzie osobowym
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

W korzystaniu z przejazdów z rodziną wyróżniają się emeryci i renciści 
(71%) oraz niepracujący (59%). Nie dotyczy to przejazdów z przyjaciółmi lub 
kolegami: wśród bezrobotnych w towarzystwie jeździ zaledwie 5%, a wśród lu-
dzi starszych – tylko 9%. Jeżdżący samotnie to w dużej mierze (38%) pracujący 
w czasie regularnym (rys. 14).

Z rodziną jeździ także większość mieszkających w siedzibie gminy (63%) 
i na wsi (56%). Przejazdy z przyjaciółmi lub kolegami dominują w miastach 
wojewódzkich. Tam też dosyć często kierujący samochodem osobowym jeżdżą 
bez towarzystwa (37%). Mieszkańcy wsi i miast powiatowych rzadziej jeżdżą ze 
znajomymi i sąsiadami (15% i 16%) niż mieszkańcy miast wojewódzkich – 23% 
(rys. 15).
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Rys. 14. Wykorzystywanie miejsc w samochodzie osobowym przez różne grupy spo-
łeczne

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w 2012 r.
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Rys. 15. Wykorzystywanie miejsc w samochodzie osobowym przez mieszkańców róż-
nych typów miejscowości

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby tego grantu 
w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
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Możliwości wyboru środka transportu

W badanej zbiorowości ponad 3/4 respondentów stwierdziło, że ma możli-
wość wyboru środka transportu do swoich podróży, a około 1/5 – nie ma takiej 
możliwości (rys. 16). 

Rys. 16. Możliwość wyboru środka transportu do przejazdów
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Największy udział niemających możliwości wyboru znajduje się wśród nie-
pracujących (aż 41%). Być może jest to jedna z przyczyn utrudniających zna-
lezienie pracy. Pełnego dostępu do zróżnicowanych środków transportu nie ma 
prawie 1/3 emerytów i rencistów, a także około 1/5 pracujących w czasie regular-
nym oraz uczniów i studentów. Największy odsetek osób z możliwością wyboru 
środka transportu (84%) znajduje się wśród pracujących w czasie nieregularnym 
(rys. 17). 

Najwyższy udział niemających możliwości wyboru przewoźnika mieszka 
na wsi (35% badanych) oraz w miastach niebędących siedzibą powiatu (22%). 
Wyjątkowo korzystnie pod względem dostępności do różnych środków transpor-
tu wypadli mieszkańcy siedzib gmin, wśród których tylko 14% stwierdziło, że 
musi jeździć tylko jednym rodzajem transportu, podczas gdy wśród mieszkają-
cych w miastach wojewódzkich w podobnej sytuacji jest aż 19%, a w miastach 
powiatowych – 18% (rys. 18).
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Rys. 17. Możliwości wyboru środków transportu do przemieszczeń według grup spo-
łecznych

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w 2012 r.
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Rys. 18. Możliwości wyboru środków transportu przez mieszkańców różnych typów 
miejscowości

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Środki transportu, którymi najczęściej jeżdżą pasażerowie

Najwięcej respondentów ogółem (31%) jeździ autobusami. Drugie miejsce 
w przewozach regionalnych zajmuje kolej. Pociągami jeździ 27% ogółu bada-
nych. Trzecim środkiem transportu zaspokajającym potrzeby przewozowe lud-
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ności jest samochód osobowy. Podróżuje nim co piąty badany ogółem. Znaczna 
część (15%) ludności korzysta z usług przewoźników operujących mikrobusami. 
Inne środki transportu (przede wszystkim komunikacja miejska) służą znacznie 
mniejszej grupie ludności (rys. 19).

Rys. 19. Środki transportu najczęściej wykorzystywane przez pasażerów
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Autobusami podróżuje wysoki odsetek (46%) emerytów i rencistów, ale tyl-
ko około 20% pracujących w czasie regularnym, a także niepracujących. Z usług 
przewozów kolejowych korzysta aż 40% osób pracujących w czasie regularnym. 
W mniejszym stopniu z usług kolei korzystają pracujący w czasie nieregularnym 
(14%) oraz emeryci i renciści (15%). Samochodem osobowym jeździ co trzeci 
bezrobotny (prawdopodobnie przewożony jako członek rodziny), co czwarty 
mieszkaniec siedziby gminy, korzystając również z przejazdów z rodziną. Mi-
krobusy są wybierane do przejazdów doraźnych przez pracujących w czasie nie-
regularnym (26%), emerytów i rencistów (20%). Mniej popularne są wśród ucz-
niów i studentów – 12% (rys. 20).

Autobusami podróżuje znaczny odsetek (38%) mieszkających na wsi. 
Z przewozów kolejowych korzysta 33–34% mieszkających w miastach (poza 
miastami wojewódzkimi) i co piąty mieszkaniec wsi (21%). Wśród mieszkań-
ców wsi oraz miast niebędących siedzibą powiatu samochodem osobowym jeździ 
tylko 13% badanych. Mikrobusy są wybierane najczęściej do przejazdów osób 
mieszkających na wsi (25%).
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Rys. 20. Środki transportu najczęściej wykorzystywane przez poszczególne grupy spo-
łeczne

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Inne środki transportu są wykorzystywane jako główne środki lokomocji 
w miastach (około 10%), natomiast we wsiach korzysta z nich 3%, a w siedzibach 
gmin – 5% badanych (rys. 21).

Preferencje w wyborze środka transportu w zależności od czasu podróżowania

Czas podróżowania wpływający na preferencje wyboru określonego środka 
transportu w pytaniu podzielono na trzy przedziały: do 1 godziny, do 3 godzin 
oraz ponad 3 godziny.

W przejazdach krótkich (do 1 godziny) najbardziej preferowane są auto-
busy (69% wskazań) i mikrobusy (63%), wobec tylko 16% wskazań na pociągi 
i 19% – na samochody osobowe. Inne środki transportu, głównie komunikacji 
miejskiej, zajęły w tych przejazdach pozycję środkową, zyskując uznanie 27% 
respondentów.

W podróżach trwających do 3 godzin najbardziej lubiane są pociągi – 39% 
wskazań. Na mikrobusy oddano 35% wskazań. Nieco ponad 1/4 badanych do 
tych podróży wybrałaby inne środki transportu. Autobusem w czasie jazdy za-
wierającym się między 1–3 godziny lubi jeździć około 1/5 badanych. Najniższy 
jest udział osób lubiących jeździć na średnie odległości (do 3 godzin) samocho-
dem osobowym (16%).
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Rys. 21. Środki transportu najczęściej wykorzystywane przez mieszkańców różnych ty-
pów miejscowości

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Samochód osobowy, zdaniem większości badanych (65%), jest natomiast 
idealnym środkiem przemieszczania się w czasie przekraczającym 3 godziny. Na 
tych odległościach o drugie miejsce konkurują ze sobą pociągi (45% wskazań) 
oraz inne środki transportu (47% wskazań), do których można zaliczyć samoloty. 
Amatorami jazdy autobusami w czasie przekraczającym 3 godziny jest tylko 9% 
badanych, a zaledwie 2% z przyjemnością jeździłoby mikrobusami (rys. 22).
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Rys. 22. Preferencje wyboru środka transportu w zależności od czasu podróżowania
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.
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Przyczyny decydujące o wyborze określonych środków transportu do prze-
jazdów

Z odpowiedzi na pytanie o przyczyny decydujące o wyborze określonych 
środków transportu uzyskano 4782 opinie, w tym: 38% dotyczyło pociągów, 
28% – autobusów, 19% – mikrobusów, a 16% – innych środków transportu. Moż-
na z nich wyciągnąć wniosek, że najwięcej zwolenników wśród pasażerów ma 
transport kolejowy (38% wskazań) oraz autobusowy (28%), ale niepoślednie zna-
czenie wśród pożądanych sposobów przemieszczania się mają też przewozy mi-
krobusami (18% wskazań) i innymi środkami transportu – 16% (rys. 23). 

Rys. 23. Środki transportu wybierane do przemieszczania się
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

W pytaniu wymieniono 10 przyczyn zależnych od infrastruktury transpor-
towej, przewoźników i organizacji przewozów. Z uzyskanych odpowiedzi można 
wywnioskować, że wszystkie z analizowanych 10 przyczyn są ważne. Uznanie 
dla poszczególnych cech oferty przewozowej wyraża się we wskazaniach o roz-
piętości od 5% do 23% i jest uzależnione od poziomu zaspokajania poszczegól-
nych potrzeb przez przewoźników w określonych typach miejscowości (rys. 24). 
Największym atutem przewozów autobusowych jest najlepiej oceniana przez ba-
danych dostępność przestrzenna (bliskość przystanków – 22% wskazań); inne 
środki transportu najbardziej są cenione za przystosowania do przewozów osób 
niepełnosprawnych (23%) i komfort podróżowania (17%); mikrobusy wybierane 
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są głównie z powodu szybkości przejazdu (18%), a pociągi – taniości, bezpie-
czeństwa, dostępności informacji oraz komfortu podróży (14–12% wskazań).

Rys. 24. Przyczyny wpływające na wybór środków transportu do przemieszczeń
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.

Pociąg

Najczęściej wskazywane były zalety podróżowania koleją, przewyższają-
ce zalety przejazdu pozostałymi środkami transportu. Pasażerowie doceniają 
względną taniość tego środka transportu i łatwość zakupu biletów (po 14% wska-
zań), bezpieczeństwo i łatwość uzyskania informacji o rozkładzie jazdy (po 13% 
wskazań), a także komfort podróży (12%) oraz łatwość przesiadek (11%). Bezpie-
czeństwo i komfort w przejazdach pociągiem podkreślają więcej niż przeciętnie 
ludzie w starszym wieku (odpowiednio 20% i 15% wskazań). Największą wadę 
transportu kolejowego stanowią odległe, w stosunku do potrzeb, przystanki. Ich 
bliskość wskazano tylko w 4% odpowiedzi ogółem, natomiast tylko 2% spośród 
emerytów i rencistów. Zadowolenie z dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb 
pasażerów wyrażono tylko w 8% opinii. Niezadowalające są też przystosowania 
kolei do przewozu osób niepełnosprawnych. Tę cechę, jako przyczynę wyboru 
pociągu do przejazdów, wskazano w 6% odpowiedzi.

Oceny oferty przewozowej kolei nie wykazują większych odchyleń w zależ-
ności od miejsca zamieszkania respondenta.
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Autobus

Największą zaletą przejazdów autobusami jest bliskość przystanku. Wska-
zało ją 22% oceniających podróżowanie tym środkiem transportu. Wśród miesz-
kańców miast niebędących siedzibą powiatu wskazania sięgają 28%. Tę cechę 
autobusowej oferty przewozowej bardziej niż przeciętnie dostrzegają pracujący 
w czasie regularnym oraz bezrobotni (po 26% wskazań). Autobusy są bardziej 
niż pociągi dostępne w czasie (11% wskazań), lecz więcej pasażerów ma trud-
ności z zakupem biletów. Podróżowanie autobusem jest oceniane znacznie niżej 
niż pociągiem ze względu na takie cechy, jak: bezpieczeństwo, komfort podróży 
(po 7% wskazań ogółem oraz 10–11% wśród emerytów i rencistów) i taniość 
(8%), a także łatwość przesiadek (9% wskazań). Na tym samym poziomie oce-
niana jest szybkość jazdy (9%) oraz przystosowania do przewozu osób niepełno-
sprawnych (6%).

Mikrobus

Szybkość przejazdu jest cechą dominującą w wyborze mikrobusów do prze-
jazdów. Wskazano ją w 18% odpowiedzi oceniających ich ofertę przewozową. 
Nieco większy odsetek wskazań ta cecha oferty przewozowej zyskała u miesz-
kańców miast (19–20%) niż u mieszkających na wsi (16–17%). Inne atuty mi-
krobusów to korzystna dla pasażerów dostępność w czasie (14% wskazań) oraz 
w przestrzeni (bliskość przystanków – 13%). Przy wyborze mikrobusów mniej 
typowo zachowują się bezrobotni, wśród których większej grupie zależy na szyb-
kości jazdy (29%) i bliskości przystanków (19%). Główne wady wynikają z nie-
dostatecznego bezpieczeństwa i trudności z informacjami o rozkładzie jazdy (nie 
są one dostrzegane tylko w 6% odpowiedzi).

Inny środek transportu

Wyboru innych środków transportu publicznego dokonują osoby potrze-
bujące ich dostosowania do przewozu osób niepełnosprawnych (23% wskazań), 
wygody podróżowania (17%) i szczególnie uczulone na bezpieczeństwo (12%). 
Ważne są dla nich także dostępność w czasie i szybkość przejazdu (po 10% wska-
zań). Inne środki to zapewne taksówki lub pojazdy specjalistyczne, a w dalszych 
podróżach – samoloty. Potwierdzają to opinie bezrobotnych, emerytów i renci-
stów oraz pracujących w czasie nieregularnym. Wśród tych grup społecznych 
odsetek wybierających inne środki transportu z wyżej wymienionych względów 
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wzrasta do 36% (przystosowania do przewozu niepełnosprawnych), do 29% (wy-
goda podróżowania), 18% (bezpieczeństwo).

Zapotrzebowanie na inne środki transportu jest zdecydowanie wyższe we 
wsiach (27% wskazań), siedzibach gmin i mniejszych miastach (25–26% wska-
zań), natomiast mniejsze w miastach wojewódzkich (23%).

Preferencje dotyczące poprawy oferty przewozowej

Do scharakteryzowania preferencji ulepszeń oferty przewozów pasażer-
skich w pytaniu zawarto 12 cech określających jakość tej oferty i zastosowano 
3 stopnie kolejności realizacji ulepszeń. Uzyskano 5388 odpowiedzi, w tym 44% 
dotyczyło ulepszeń do realizacji w pierwszej kolejności, 30% – w drugiej i 26% 
– w trzeciej (rys. 25).

Rys. 25. Preferencje dotyczące poprawy oferty przewozowej
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w 2012 r.
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2. Wyniki badań ankietowych z wykorzystaniem internetu

Na ankiety opublikowane w internecie odpowiedziało 753 respondentów. 
Ponad połowę (54%) stanowią studenci i uczniowie, 20% – pracujący w czasie 
regularnym i 6% – pracujący w czasie nieregularnym. Udział bezrobotnych oraz 
emerytów i rencistów jest marginalny. Niemal 20% nie podało informacji o swo-
im statusie społecznym (rys. 26). 

Uczeń, student
67%

Pracujący w czasie 
regularnym

25%

Pracujący w czasie 
nieregularnym

8%

Rys. 26. Struktura badanych według statusu społecznego
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu 

w 2012 r. z wykorzystaniem internetu. 

W tych badaniach, podobnie jak w realizowanych przez ankieterów, rów-
nież dominowali mieszkańcy miast wojewódzkich. Ich udział wynosi 47%. Na 
drugim miejscu znajdują się mieszkańcy miast powiatowych (19%), na trzecim 
– mieszkańcy wsi (8%), siedzib gmin (6%), a na ostatnim (2%) – mniejszych 
miast (rys. 27).

Większość ankietowanych korzysta z ulg przy zakupie biletów kolejowych 
(59%) i biletów na przejazdy komunikacją miejską (61%). Uprawnienia do ulgo-
wych przejazdów autobusami ma 39% badanych (rys. 28). 

Wysoka przewaga wśród respondentów uczniów i studentów, przy zniko-
mym udziale bezrobotnych i emerytów, skłoniły do analizy wyników zawężonej 
do grup społecznych dostatecznie dobrze reprezentowanych. Dominujący udział 
respondentów mieszkających w miastach wojewódzkich również skłania do trak-
towania ich odpowiedzi w odrębny sposób.
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Rys. 27. Struktura badanych według miejsca zamieszkania
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu. 
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Rys. 28. Korzystanie z ulgowych biletów poszczególnych przewoźników
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Częstotliwość podróżowania

Codzienne przejazdy poza miejsce zamieszkania zgłosiło 36% badanych. 
Drugie miejsce pod względem popularności zajmują przejazdy realizowane kilka 
razy w miesiącu (28%), trzecie – kilka razy w tygodniu (21%), a czwarte – ostat-
nie – kilka razy w roku. Wśród odpowiadających elektronicznie nie zanotowano 
osób podróżujących raz na kilka lat (rys. 29).
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Rys. 29. Częstotliwość przejazdów – ogółem
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Na średni odsetek jeżdżących codziennie składa się głównie 41% udział pra-
cujących w czasie regularnym, 38% – uczniów i studentów i 24% – pracujących 
w czasie nieregularnym. Wśród jeżdżących kilka razy w tygodniu udział pracu-
jących w czasie nieregularnym wzrasta do 37%, odsetek uczniów i studentów 
– wynosi 28%, a pracujących w czasie regularnym spada do 22%. Kilka razy 
w miesiącu podróżuje 25% uczniów i studentów i tylko 16–17% pracujących. Kil-
ka razy w roku podróżuje 22% i 21% spośród pracujących w czasie nieregular-
nym i regularnym, a 10% – wśród studentów i uczniów.

W badaniach wzięło udział tylko cztery osoby podróżujące raz na kilka lat, 
w tym dwie pracujące w czasie regularnym (rys. 30).
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Rys. 30. Zależność częstotliwości podróżowania od statusu społecznego pasażera
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.
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Największą ruchliwość komunikacyjną wykazują mieszkańcy miast wo-
jewódzkich. 53% z nich jeździ codziennie, 27% – kilka razy w miesiącu, 
19% – kilka razy w roku i 13% – kilka razy w tygodniu. W miastach powiatowych 
największy udział stanowią mieszkańcy wyjeżdżający poza miejsce zamieszka-
nia kilka razy w tygodniu (40%) i codziennie (30%), a mniejszy – wyjeżdżający 
kilka razy w miesiącu (26%). Kilka razy w roku podróżuje tylko 5% badanych 
z miast powiatowych. Zbliżoną strukturę mają potrzeby przewozowe mieszkań-
ców mniejszych miast.

Wśród mieszkańców siedzib gmin dominują potrzeby wyjazdów kilka razy 
w miesiącu (36%) oraz codziennie (32%). Nieco mniejsze jest zapotrzebowanie 
na wyjazdy kilka razy tygodniowo (26%).

Zaskakująco wysoki (47%) jest udział mieszkańców wsi jeżdżących co-
dziennie, a stosunkowo niski (7%) – podróżujących kilka razy w roku (rys. 31).
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Rys. 31. Zależność częstotliwości podróżowania od miejsca zamieszkania
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Występuje wyraźna korelacja między korzystaniem z ulg na zakup biletów 
a częstotliwością przejazdów. Wśród pasażerów jeżdżących codziennie, bardzo 
często, a nawet kilka razy w miesiącu udział korzystających z ulg kształtuje 
się na poziomie 60% do niemal 70% na kolei i w komunikacji miejskiej oraz 
40–45% w komunikacji autobusowej. Udział korzystających z ulg wśród podróżu-
jących kilka razy w roku spada do 41–42% (kolej i komunikacja miejska) i 26% – 
w komunikacji autobusowej.
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Regularność korzystania z usług transportu zbiorowego 

Z usług transportu zbiorowego regularnie korzysta 68% badanych. W okre-
sach nieregularnych podróżuje niespełna 1/3 badanych (rys. 32).
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Nieregularnie
31%

Brak odpowiedzi
1%

Rys. 32.  Regularność korzystania z transportu zbiorowego
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Odsetek jeżdżących regularnie wśród uczniów i studentów wzrasta do 75%, 
a wśród pracujących – spada do 62%. Nawet 52% pracujących w czasie nieregu-
larnym jeździ regularnie (rys. 33).
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Rys. 33. Zależność regularności przejazdów od statusu społecznego pasażerów
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.
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Najwyższy odsetek przejazdów regularnych zgłosili mieszkańcy wsi (82%) 
oraz miast powiatowych (79%), a także siedzib gmin (72%). Najniższe potrzeby 
przejazdów regularnych (tylko 50% mieszkańców) występują w mniejszych mia-
stach (niebędących siedzibą powiatu), trochę wyższe (64% badanych) – miesz-
kańcy miast wojewódzkich (rys. 34).
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Rys. 34. Zależność regularności przejazdów od miejsca zamieszkania respondentów
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu. 

Regularność przejazdów jest silnie skorelowana z korzystaniem z ulg na 
zakup biletów. Korzysta z nich 74% jeżdżących regularnie komunikacją miejską, 
73% podróżujących pociągami i 66% – autobusami. Wśród jeżdżących nieregu-
larnie z ulg korzysta od 26% do 34%, w zależności od przewoźnika.

Cele podróżowania w regionie

Ponieważ wśród badanych, którzy wypełnili ankiety elektronicznie, wy-
stępują w zasadzie tylko uczniowie, studenci oraz pracujący, to dominującymi 
celami ich podróżowania są nauka i praca (68% badanych), na drugim miejscu 
– motywy osobiste, rodzinne, towarzyskie (21%), a na trzecim – wypoczynek 
i turystyka (10%). Te grupy społeczne tylko sporadycznie wyjeżdżają na zaku-
py, w celach zdrowotnych czy związanych z załatwianiem spraw urzędowych 
(rys. 35).
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Rys. 35. Najczęściej występujące cele podróżowania – ogółem
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Występuje natomiast znaczne zróżnicowanie najczęstszych celów podróżo-
wania między trzema wymienionymi grupami społecznymi. Do szkół i uczelni 
(ewentualnie również do pracy) dojeżdża 74% badanych uczniów i studentów, 
63% – pracujących w czasie regularnym, a tylko 46% – pracujących w czasie 
nieregularnym. Głównie w celach rodzinnych, towarzyskich, osobistych podró-
żuje 20% uczniów i studentów, 20% pracujących w czasie regularnym oraz 24% 
pracujących w czasie nieregularnym. W wyjazdach wypoczynkowych i tury-
stycznych wyróżniają się pracujący w czasie nieregularnym (24%) i pracujący 
w czasie regularnym – 22%. Wśród uczniów i studentów ten odsetek spada do 
5%. Do wyjazdów na zakupy, w celach zdrowotnych i załatwiania spraw w urzę-
dach przyznały się tylko jednostki, stanowiące mniej niż 1% (rys. 36).

Struktura przejazdów według miejsc zamieszkania respondentów wskazuje, 
że najwyższy udział podróżujących w celach związanych z nauką i pracą jest 
wśród mieszkańców mniejszych miast (83%), miast powiatowych i siedzib gmin 
oraz wsi (79% i 77%), a najniższy – miast wojewódzkich (62%). Względnie duży 
odsetek mieszkańców miast wojewódzkich (26%) najczęściej wyjeżdża w celach 
rodzinnych i osobistych, a mieszkańcy miast niebędących powiatami mają sto-
sunkowo duże potrzeby wyjazdów w celach zdrowotnych – aż 8% wobec zerowe-
go udziału mieszkańców innych typów miejscowości (rys. 37). 
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Rys. 36. Zależność najczęstszych celów podróży od statusu społecznego pasażerów

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 
z wykorzystaniem internetu.
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Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.
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Wykorzystywanie samochodu osobowego do podróżowania indywidualnego 
lub grupowego

Największy odsetek badanych samochodem osobowym jeździ z rodziną 
(41%), następną pozycję zajmują jazdy jednoosobowe (36%); najrzadziej (21%) 
– ze współpracownikami, kolegami (rys. 38).

Rys. 38. Wykorzystywanie miejsc w samochodzie osobowym – ogółem
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Uczniowie i studenci najczęściej jeżdżą z rodziną (43%), ale też wielu z nich 
podróżuje indywidualnie (34%) lub z grupą kolegów (23%). Wśród pracujących 
pierwsze miejsce zajmują przejazdy jednoosobowe (43%) i w towarzystwie ro-
dziny. Z grupą współpracowników lub kolegów jeździ 15% pracujących w czasie 
regularnym i 26% pracujących w czasie nieregularnym (rys. 39).

Częstymi przejazdami z członkami rodziny wyróżniają się mieszkańcy 
mniejszych miast i wsi (odpowiednio 58% i 47%). Wśród mieszkańców wsi prze-
ważają przejazdy indywidualne (45%). Mieszkańcy miast wojewódzkich mają 
zwyczaj podróżować ze współpracownikami lub przyjaciółmi częściej niż miesz-
kający w innych miejscowościach – 24% wobec 8% mieszkańców wsi (rys. 40).
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Rys. 39. Wykorzystywanie miejsc w samochodzie osobowym przez różne grupy spo-
łeczne

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 
z wykorzystaniem internetu.
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Rys. 40. Wykorzystywanie miejsc w samochodzie osobowym przez mieszkańców róż-
nych typów miejscowości

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 
z wykorzystaniem internetu.

Możliwości wyboru środka transportu

Możliwość wyboru środków transportu do przejazdu ma, w badanej zbio-
rowości, 76% jej członków, natomiast jest jej pozbawiony co piąty badany 
(rys. 41).
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Rys. 41. Możliwość wyboru środka transportu – ogółem
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Wskaźnik braku dostępności do zróżnicowanego sposobu podróżowania jest 
najwyższy wśród studentów i uczniów – 25%, trochę niższy wśród pracujących 
w czasie nieregularnym – 22%, a najniższy wśród pracujących w czasie regular-
nym – 20% (rys. 42). 

Równie silna korelacja zachodzi między możliwością wyboru środka trans-
portu a miejscem zamieszkania badanego (rys. 43). Największy odsetek osób 
mających wybór mieszka w miastach wojewódzkich (80%), w miastach powia-
towych – 76%, w innych miastach – 75%, w siedzibach gminy – 66%, natomiast 
we wsiach – tylko 65%. Z analizowanych badań wynika wyraźne obniżanie się 
dostępności do zróżnicowanych środków transportu w miarę zmniejszania się 
wielkości i administracyjnego oraz kulturowego znaczenia (rangi) miejsc za-
mieszkania respondentów. Badania nie precyzują, jak bogaty jest ten wybór ani 
jak uciążliwy jest dostęp do jedynego środka transportu. Odpowiedzi na te py-
tania dałyby dokładniejszy obraz stopnia zaspokajania potrzeb przewozowych 
mieszkańców poszczególnych typów miejscowości.
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Rys. 42. Możliwości wyboru środków transportu do przemieszczeń według grup spo-
łecznych

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 
z wykorzystaniem internetu.

Środki transportu, którymi najczęściej jeżdżą pasażerowie

W badanej zbiorowości największy odsetek stanowią jeżdżący najczęściej 
samochodem osobowym (39%). Nieco mniej z nich podróżuje autobusem (36%) 
i dwukrotnie mniej – pociągiem (18%). Z jazd innymi środkami transportu ko-
rzysta 5% badanych, a z przejazdów mikrobusami – 2% (rys. 44).
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Rys. 43. Możliwości wyboru środków transportu przez mieszkańców różnych typów 
miejscowości

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 
z wykorzystaniem internetu.
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Rys. 44. Środki transportu najczęściej wykorzystywane przez pasażerów
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Autobus jest głównym środkiem transportu, którym jeżdżą uczniowie i stu-
denci (46%). Wśród pracujących z tego środka transportu korzysta 21–24% ba-
danych. Podobnemu odsetkowi studentów i uczniów do przejazdów służy pociąg 
(21%). Z tego środka transportu korzysta około 11–13% pracujących, natomiast 
samochody osobowe w największym stopniu są wykorzystywane przez pracują-
cych w czasie regularnym – 59%, ale też przez pracujących w czasie nieregular-
nym – 54% (rys. 45). 
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Rys. 45. Środki transportu najczęściej wykorzystywane przez poszczególne grupy spo-
łeczne

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 
z wykorzystaniem internetu. 
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41% mieszkańców miast wojewódzkich jeździ samochodami osobowymi, 
39% – autobusami, 13% korzysta z usług kolei a 7% – innych przewoźników. 
W miastach powiatowych udział jeżdżących samochodem osobowym spada do 
34% badanych, jeżdżących autobusami – maleje do 36%, a przemieszczających 
się pociągami – wzrasta do 24%. Mikrobusami jeździ 4% badanych, a innymi 
środkami transportu – 3%. W miastach niebędących siedzibą powiatu autobusa-
mi jeździ połowa badanych, 1/4 wykorzystuje samochód osobowy, 17% – pociąg 
i 8% – autobus. W siedzibach gmin najpopularniejszym środkiem transportu jest 
pociąg – jeździ nim 36% badanych, następnie – samochód osobowy (32%) i auto-
bus (28%). Po 2% badanych z tej grupy korzysta z przejazdów mikrobusami lub 
innymi środkami transportu. Wśród mieszkańców wsi po 38% badanych jeździ 
samochodem osobowym lub autobusem, 17% – pociągiem i po 3% – mikrobusem 
lub innym środkiem transportu (rys. 46).
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Rys. 46. Środki transportu najczęściej wykorzystywane przez mieszkańców różnych ty-
pów miejscowości

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 
z wykorzystaniem internetu.

Preferencje w wyborze środka transportu w zależności od czasu podróżowania

Wybór środka transportu do podróży jest silnie skorelowany z czasem jej 
trwania. Na pytanie o preferencje wyboru środka transportu w zależności od 
czasu podróżowania uzyskano 2216 odpowiedzi. W przejazdach krótkich, nie-
przekraczających jednej godziny, najchętniej są wybierane autobusy (82% wska-
zań), następnie – mikrobusy (59%), a dalej – inne środki transportu i samochód 
osobowy (32 i 31%). Na przejazdy w tak krótkim czasie pociąg wybierany jest 
w 10% wskazań.
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Pociąg przewyższa inne środki transportu już na dystansach średnich, któ-
rych przejazd trwa do trzech godzin (42% wskazań). Tuż za pociągiem występują 
mikrobusy i inne środki transportu (36 i 35%). Autobusy i samochody osobowe 
w tych podróżach są atrakcyjne dla 17 i 16% badanych. 

Zalety pociągu wzrastają, w opinii badanych, w przejazdach trwających 
dłużej niż trzy godziny (48% wskazań), ale jeszcze większy (54%) odsetek re-
spondentów woli na długich dystansach podróżować samochodem osobowym. 
Niemal 1/3 badanych wybiera inne środki transportu, a nieco ponad 1/5 – autobu-
sy. Mikrobusami w dalekie trasy lubi jeździć zaledwie 5% badanych (rys. 47). 

Rys. 47. Preferencje wyboru środka transportu w zależności od czasu podróżowania
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Przyczyny decydujące o wyborze do przejazdów określonych środków trans-
portu 

Z odpowiedzi na pytanie o przyczyny decydujące o wyborze określonych 
środków transportu uzyskano 5140 opinii, w tym: 36% dotyczyło pociągów, 34% 
– autobusów, 20% – innych środków transportu, a 10% – mikrobusów. Można 
z nich wyciągnąć wniosek, że wszystkie z analizowanych 10 przyczyn są ważne 
(rys. 48). 
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Rys. 48. Przyczyny wpływające na wybór środków transportu do przemieszczeń
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Pociąg 

Największymi zaletami pociągu są: bezpieczeństwo, względna taniość 
oraz łatwość zakupu biletu (po 14% wskazań). Transport kolejowy jest cenio-
ny także za dostępność informacji dla pasażera oraz komfort podróżowania 
(12 i 13% wskazań). Znacznie mniej badanych uważa, że pociągi są szybkie i do-
brze skomunikowane (9% i 8%). Słabością przewoźnika kolejowego jest rzad-
ka sieć punktów transportowych, niedostateczne przystosowania do przewozów 
osób niepełnosprawnych (z tego powodu pociągi preferuje tylko po 3% bada-
nych) oraz „luki” w rozkładach jazdy (nie dostrzegło ich tylko 5% wybierających 
pociągi). 

Autobus 

W bliskości przystanków rekord bije komunikacja autobusowa. Jest to pod-
stawowa przyczyna wyboru autobusów, wskazana przez 25% ich zwolenników. 
10–12% pasażerów wybiera przejazdy autobusami z powodu łatwości przesiadek, 
dopasowanego do potrzeb rozkładu jazdy, łatwości zakupu biletów i dobrze zor-
ganizowanej informacji dla pasażera. Przystosowania do przewozu osób niepeł-
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nosprawnych podkreśliło tylko 7% wybierających autobusy, taniość – 6%, szyb-
kość przejazdu – 4%, a bezpieczeństwo i komfort podróżowania – po 3%.

Inne środki transportu

W wyborze innych środków transportu dominuje komfort podróżowania 
(17% wskazań), szybkość przejazdu (14%), dostosowania do przewozu niepełno-
sprawnych (13%) i dostępność w czasie (12%) oraz bezpieczeństwo (10%). Należy 
przypuszczać, że pod zbiorczą nazwą tych środków lokomocji kryją się taksówki, 
samoloty, samochody osobowe i karetki pogotowia. Znacznie mniejsze odsetki 
stanowią badani wybierający inne środki transportu ze względu na bliskość przy-
stanku, łatwość przesiadki (po 6%), łatwość zakupu biletów czy taniość (po 4% 
wskazań) albo dostępność informacji o rozkładzie jazdy (3%). Ta grupa badanych 
podkreślała wybór środków transportu ze względu na cechy charakteryzujące 
komunikację miejską.

Mikrobus

Przewoźnicy jeżdżący mikrobusami są, w opinii wybierających je pasaże-
rów, szybcy (17% opinii), dostępni w czasie i tani (po 12%), a nawet zapewnia-
ją komfort podróży (dla 11%). Znacznie mniejsza część badanych uważa, że są 
przystosowane do przewozów niepełnosprawnych, mają dostępne dla pasażera 
rozkłady jazdy (po 5%), są bezpieczne (6%), korzystają z dostatecznie gęstej sieci 
przystanków i zapewniają łatwość przesiadek (po 7%) oraz łatwość zakupu bile-
tów (9%).

Preferencje dotyczące poprawy oferty przewozowej

Do scharakteryzowania oczekiwanych przez respondentów ulepszeń ofer-
ty przewozów pasażerskich zawarto w pytaniu 12 cech określających jakość tej 
oferty i zastosowano trzy stopnie kolejności realizacji ulepszeń. Uzyskano 6868 
odpowiedzi, w tym 42% dotyczyło ulepszeń do realizacji w pierwszej kolejności, 
34% – w drugiej i 24% – w trzeciej. W miarę zaspokajania najpilniejszych po-
trzeb zmienia się ich struktura (rys. 49).
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Rys. 49. Preferencje dotyczące poprawy oferty przewozowej
Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań wykonanych na potrzeby grantu w 2012 r. 

z wykorzystaniem internetu.

Podsumowanie

Wyniki badań przeprowadzonych na terenie województwa zachodniopo-
morskiego oraz poza tym województwem wykazują znaczne różnice. Wynikają 
one zarówno z innej techniki zbierania danych (przez ankieterów oraz przez in-
ternet), skutkujące niepełną reprezentatywnością poszczególnych grup społecz-
nych w badaniach zrealizowanych techniką elektroniczną, jak też z odmienności 
zapotrzebowania na przejazdy transportem zbiorowym i oczekiwań ankietowa-
nych w różnych regionach Polski.

Podstawowa różnica w wynikach tych dwóch badań polega na odmiennych 
proporcjach podziału rynku przewozów pasażerskich.

W województwie zachodniopomorskim samochodami osobowymi jeździ 
20% ankietowanych. Połowa z nich najczęściej podróżuje z członkami rodziny, 
18% – z kolegami, a 30% – samotnie. Zwyczaj podwożenia znajomych i sąsia-
dów w najmniejszym stopniu występuje we wsiach. W zaspokajaniu pozostałe-
go zapotrzebowania na przejazdy największy udział mają autobusy (31%), nieco 
mniejszy (27%) – pociągi i mikrobusy (15%). Innymi środkami transportu jeździ 
6% ankietowanych. 
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Dla badanych poza województwem zachodniopomorskim, reprezentowa-
nych przez najbardziej mobilną komunikacyjnie część społeczeństwa, zasadniczą 
rolę na rynku przewozów pasażerskich odgrywa „samoobsługa”, czyli przejazdy 
samochodami osobowymi. W ten sposób najczęstsze potrzeby komunikacyjne 
zaspokaja niemal 40% ankietowanych, wśród których 41% podróżuje z człon-
kami rodziny, a 21% – z kolegami. Ze znajomymi jeździ najmniejszy odsetek 
mieszkańców wsi. Bez pasażerów jeździ 36% ankietowanych. Tylko 2% spośród 
badanych korzysta z usług przewoźników mikrobusowych, a 4% – z usług świad-
czonych innymi środkami transportu (komunikacja miejska, lotnictwo, żegluga). 
Autobusami jeździ 35% badanych, a pociągami – 18%.

Mimo metodycznych różnic obydwa rodzaje badań pokazały zbieżne wyni-
ki wskazujące skalę braku dostępności do więcej niż jednego środka transportu. 
Kształtuje się ona w granicach 21–22%. Możliwość wyboru środków transportu 
istnieje dla 76% badanych.

Z badań przeprowadzonych w województwie zachodniopomorskim wyni-
ka, że brak możliwości wyboru środka transportu występuje najczęściej wśród 
niepracujących oraz emerytów i rencistów, natomiast najlepszy wybór mają pra-
cujący w czasie nieregularnym. Ten czynnik wpływa zapewne na możliwość 
znalezienia i podejmowania pracy.

Badania wykonane poza województwem zachodniopomorskim pokazu-
ją wyraźne obniżanie się dostępności do zróżnicowanych środków transportu 
w miarę zmniejszania się wielkości i administracyjnego oraz kulturowego zna-
czenia miejsc zamieszkania respondentów. 

Odwrotna zależność występuje w częstotliwości zapotrzebowania na prze-
jazdy mieszkańców miejscowości mniejszych i słabiej zagospodarowanych. Im 
mniejsza miejscowość, tym większe potrzeby komunikacyjne jej mieszkańców. 
W województwie zachodniopomorskim ze wsi codziennie wyjeżdża 41% miesz-
kańców, z innych typów miejscowości – od 34% do 36%. Z miast wojewódzkich 
aż 20% ankietowanych podejmuje podróże tylko kilka razy w roku, w innych 
miejscowościach ten odsetek jest o połowę mniejszy (9–13%). Tę zależność po-
twierdzają badania internetowe, z których wynika, że osoby dojeżdżające co-
dziennie stanowią aż 47% mieszkańców wsi, a jeżdżący kilka razy w tygodniu 
– 20%, łącznie – 67%, natomiast w miastach wojewódzkich łączny odsetek naj-
bardziej mobilnych komunikacyjnie wynosi 53%.

Uczący się i pracujący najczęściej jeżdżą regularnie. W województwie za-
chodniopomorskim udział dojeżdżających regularnie w tej grupie ankietowanych 
wynosi 61%, wśród badanych internetowo – aż 75%.
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Do najczęściej występujących celów podróży należą dojazdy do szkół i do 
pracy (50% ankietowanych w woj. zachodniopomorskim). Na wsi udział podróżu-
jących w tym celu wynosi 53%, w miastach wojewódzkich i powiatowych – 47%. 
Kolejne miejsca zajmują przejazdy w celach osobistych (17%), zdrowotnych (12%) 
i zaopatrzeniowych (11%) oraz wypoczynkowo-turystycznych (10%). Wśród na-
jaktywniejszej komunikacyjnie zbiorowości osób ankietowanych internetowo aż 
65% osób jeździ głównie do pracy lub szkoły, 21% – w celach osobistych i 10% 
– w celach turystycznych i wypoczynkowych.

Zbieżne są opinie ankietowanych na temat wyboru środka transportu w za-
leżności od czasu trwania podróży, zwłaszcza w przedziale do trzech godzin. 
W przejazdach najkrótszych (do jednej godziny) najbardziej preferowane są au-
tobusy i mikrobusy, na średnich dystansach – pociągi, mikrobusy i inne środki 
transportu, a do podróży długotrwałych (ponad trzy godziny) – samochody oso-
bowe i pociągi.

W obydwu wariantach badań podobne są też inne (poza długotrwałością po-
dróży) preferencje wyboru środków transportu, zależne od ofert przewoźników 
i doświadczeń oraz oczekiwań podróżujących. Autobusy wybierane są głównie 
z powodu bliskości przystanków, pociągi są względnie tanie, bezpieczne, mają 
dobrze zorganizowaną informację dla pasażerów i sprzedaż biletów. W mikro-
busach najwyżej są oceniane szybkość jazdy oraz elastyczność w dostępności 
w czasie i przestrzeni, a w innych środkach transportu – wygoda podróżowania 
i przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Mimo pozytywnych opinii na temat ofert przewozowych poszczególnych 
przewoźników występująca na rynku ich wspólna oferta wymaga zmian. Naj-
większymi ograniczeniami w realizacji potrzeb przewozowych na rynku regio-
nalnych przewozów pasażerskich są: niedostateczna częstotliwość kursowania po-
jazdów, wymagające szybkiej poprawy bezpieczeństwo i wygoda podróżowania, 
przystosowanie przystanków do potrzeb niepełnosprawnych oraz wprowadzenie 
dodatkowych połączeń. Niezwłocznego polepszenia wymaga zatem dostępność 
czasowa, przestrzenna oraz uwarunkowana specyficznymi wymaganiami doty-
czącymi przewozów dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych. 

Badania nie precyzują, jak bogaty jest ten wybór ani jak uciążliwy jest do-
stęp do jedynego środka transportu. Odpowiedzi na te pytania dałyby dokładniej-
szy obraz stopnia zaspokajania potrzeb przewozowych mieszkańców poszczegól-
nych typów miejscowości.
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TRANSPORT USERS PREFERENCES IN THE LIGHT OF MARKET RESEARCH

Summary

Knowledge about customers’ preferences is a fundamental requirement for creating 
marketing strategies of transport companies. In a public transport it is an essential duty of 
transport operators. This paper presents a detailed survey of user preferences in regional 
passenger transport carried out in 2012 for the NCN research grant. Questionnaire has 
been used as a research tool. The scope of research included regional transport users in 
Western Pomerania region (direct examination conducted by interviewers) and regional 
transport users in other regions of the country (through the Internet).

Keywords: regional transport, transport users preferences, transport services

Translated by Elżbieta Załoga



ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 792     PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 24     2013

Agnieszka Wysocka1

Zuzanna Kłos-Adamkiewicz2

ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA, MOBILNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ORAZ PRAWA UŻYTKOWNIKÓW TRANSPORTU

Streszczenie
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nowanie dyskryminacji, uzyskanie pełnej informacji na temat pasażerskich obowiązków 
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Słowa kluczowe: bezpieczeństwo podróży, przewozy osób niepełnosprawnych, 

prawa pasażera

1 Agnieszka Wysocka – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, e-mail: agnieszka.wysocka@wzieu.pl.

2 Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekono-
miki Usług, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, e-mail: zuzanna.klos@wzieu.pl.



150 Agnieszka Wysocka, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz 

Wstęp

Bezpieczeństwo przewozu we wszystkich gałęziach transportu stanowi je-
den z podstawowych postulatów użytkowników transportu, który można zrea-
lizować przy jednoczesnym uwzględnieniu praw użytkowników transportu. 
Europejskie i krajowe dokumenty strategiczne, które odnoszą się do transportu, 
zawierają także aspekty związane z bezpieczeństwem i zapewnieniem jego wy-
maganego minimalnego poziomu. Przewoźnicy poszczególnych gałęzi transpor-
tu starają się usprawnić swoją ofertę pod względem organizacyjnym, a przede 
wszystkim w aspekcie technicznym. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na 
bezpieczeństwo w przewozach pasażerskich oraz prawa pasażerów. W artykule 
skoncentrowano się też na mobilności osób niepełnosprawnych.

1. Bezpieczeństwo w przewozach pasażerskich

Bezpieczeństwo definiowane jest jako „brak stanów zagrożenia zdrowia lub 
życia człowieka, a także brak strat materialnych, środowiskowych i ekonomicz-
nych w konsekwencji zdarzeń niebezpiecznych”3. Przyczyny zagrożeń bezpie-
czeństwa w środkach transportu zbiorowego można podzielić na kilka grup4:

− zachowanie podróżnych: niestosowanie się do regulaminu podróży, 
np. wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, niszczenie mienia, agre-
sywne zachowanie,

− zachowanie kierowców: niska kultura jazdy, brak zachowania należytej 
ostrożności, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,

− zachowanie osób postronnych, które wykorzystują środki transportu jako 
miejsce wandalizmu i przestępczości.

Inne obszary niebezpieczeństw zależą od dostawców usług przewozowych 
i mogą być związane z5:

− niedostatecznym wyposażeniem pojazdów,
− złym stanem taboru,
− niskim poziomem technicznym infrastruktury (np. przystanki autobusowe),
− nieprawidłową obsługą środków bezpieczeństwa w pojazdach.

3 R. Krystek, Bezpieczeństwo miejskiego transportu zbiorowego, „Komunikacja Publicz-
na”, wydanie specjalne 2011, nr 1.

4 S. Zamkowska, Bezpieczeństwo podróży publicznym transportem pasażerskim, „Trans-
port Miejski i Regionalny” 2005, nr 10.

5 Ibidem.
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Największa wypadkowość jest na drogach. Na liczbę i skutki wypadków 
drogowych mają wpływ trzy czynniki: człowiek, pojazd i droga, jednak za głów-
nego sprawcę wypadków uznany jest człowiek6. Choć Polska zanotowała postęp 
(tabela 1) w ograniczaniu liczby wypadków, ofiar śmiertelnych oraz rannych, to 
jednak nadal należy do krajów UE o najniższym bezpieczeństwie na drogach.

Tabela 1

Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki 
w latach 2010–2012 w Polsce

Lata Wypadki Zabici Ranni

2010 38 832 3907 48 952

2011 40 065 4189 49 501

2012 37 046 3571 45 792

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku. Zespół Pro-
filaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji, Warszawa 2011. Wypadki drogowe 
w Polsce w 2012 roku. Zespół Profilaktyki i Analiz Biu-
ra Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Warsza-
wa 2013.

W aktualnej Białej Księdze z 2011 roku pt. Plan utworzenia jednolitego eu-
ropejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i za-
sobooszczędnego systemu transportu Komisja Europejska zakłada zmniejszenie 
o połowę ofiar wypadków drogowych w perspektywie dziesięcioletniej, nato-
miast do 2050 r. – osiągnięcie prawie zerowej liczby ofiar śmiertelnych w trans-
porcie samochodowym. Cel ten zamierza się osiągnąć przez7:

− harmonizację i wprowadzenie technologii w zakresie bezpieczeństwa 
na drogach, takiej jak systemy wspomagające kierowców, (inteligentne) 
ograniczniki prędkości, systemy przypominania o zapięciu pasów bezpie-
czeństwa, eCall, systemy współpracy i interfejsy pojazd – infrastruktura, 
jak również lepsze testy przydatności pojazdów do warunków drogowych 
obejmujące m.in. alternatywne układy napędowe,

6 Raport: Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju, Warszawa, 17 listopada 2011 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://zds.kprm.gov.
pl, (5.10.2013).

7 Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie 
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Rada Unii Europej-
skiej Bruksela, 29 marca 2011 r. 
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− opracowanie kompleksowej strategii działań dotyczących wypadków dro-
gowych i służb ratowniczych, obejmującej wspólne definicje oraz stan-
dardową klasyfikację obrażeń i ofiar śmiertelnych, mając na względzie 
przyjęcie celu w zakresie ograniczenia liczby wypadków drogowych,

− skoncentrowanie się na szkoleniu i edukacji wszystkich użytkowników, 
promowanie stosowania urządzeń ochronnych (pasy bezpieczeństwa, 
ochronna odzież, zapobieganie nieuprawnionym ingerencjom),

− zwrócenie uwagi na szczególnie zagrożonych użytkowników – pieszych, 
rowerzystów i motocyklistów, m.in. przez bezpieczniejszą infrastrukturę 
i technologie pojazdów.

2. Mobilność osób niepełnosprawnych

Dużym wyzwaniem dla transportu publicznego jest obsługa osób niepełno-
sprawnych. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation – WHO) 
zdefiniowała pojęcie niepełnosprawności, uwzględniając trzy stany zdrowia 
człowieka8:

– niesprawność (impariment) – każda utrata sprawności lub nieprawidło-
wość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psycho-
logicznym, psychofizycznym lub anatomicznym,

– niepełnosprawność (disability) – każde ograniczenie bądź niemożność 
(wynikająca z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób 
lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka,

– ograniczenie w pełnieniu ról społecznych (handicap) – ułomność okre-
ślonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ogra-
niczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpo-
wiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi 
uwarunkowaniami.

Polskie ustawodawstwo definiuje osoby niepełnosprawne według następu-
jących trzech stopni9: znaczny, umiarkowany, lekki.

Według ostatnich, najbardziej kompleksowych badań przeprowadzonych 
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. liczba osób niepełnospraw-
nych w Polsce wynosiła 5456,7 tys. (w tym 4,3 mln osób w wieku 15 lat i więcej), 
co stanowiło 14,3% ogółu ludności kraju. Są to ostatnie pełne dane dotyczące 

8 http://www.who.int, (26.04.2012).
9 „Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych” DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92.
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osób niepełnosprawnych w Polsce. Według wyników kwartalnego reprezenta-
cyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego 
przez GUS, liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w roku 2011 
wynosiła ok. 3,4 mln (3384 tys.), co oznacza, że 10,6% ludności w tym wieku 
posiada prawne orzeczenie niepełnosprawności10. Dużą grupę stanowią niepełno-
sprawności sensoryczne, na które składają się dysfunkcje narządu wzroku i słu-
chu, natomiast dysfunkcje motoryczne dotyczą głównie niedowładów fizycznych 
kończyn, ale także narządu mowy. Można także wspomnieć o zjawisku tymcza-
sowej niepełnosprawności – złamana noga, okres ciąży, uszkodzenia kończyn 
górnych, brak okularów11.

Trudności, na które napotykają osoby niepełnosprawne, są zróżnicowane 
pod kątem rodzaju ich niepełnosprawności, a kształtowanie systemu transportu 
publicznego – zarówno w miastach, jak i całych regionach – powinno stwarzać 
dostęp bez żadnych barier. Jeśli system ma być „bez barier”, to wymagane jest, 
by w zakresie dostępności, korzystania i poruszania się użytkowników podobne 
cechy spełniały jego podsystemy12:

– środki transportu,
– infrastruktura miejska (ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, przestrzeń 

publiczna, przystanki, stacje i przystanki końcowe itp.),
– systemy informacyjne i łączności dla podróżujących,
– urządzenia dodatkowe (automaty do sprzedaży, kasowniki, przechowal-

nie bagażu, centra informacyjne itd.),
– personel przedsiębiorstwa komunikacyjnego, zwłaszcza ten, który ma na 

co dzień bezpośredni kontakt z pasażerami.
Zielona Księga pt. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście zwraca 

uwagę na aspekt dostępności do infrastruktury transportowej w mieście dla osób 
niepełnosprawnych. Odnosi się to zarówno do infrastruktury, jak również – sa-
mych usług. Do najczęściej napotykanych przeszkód w transporcie publicznym, 
na które narażone są osoby niepełnosprawne, można zaliczyć13:

– duże zatłoczenie pojazdów,
– zbyt małą liczbę nowoczesnych pojazdów niskopodłogowych, wyposażo-

nych w pochylnie dla wózków inwalidzkich,

10 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dane-statystyczne/dane-demograficzne, (26.04.2012).
11 M. Dębiec, Dostępność jako element strategii zrównoważonego rozwoju komunikacji 

miejskiej, „Komunikacja Publiczna” 2011, nr 1.
12 J. Matuška, Dostępność transportu publicznego dla osób z ograniczeniami zdolności 

sensomotorycznej w Republice Czeskiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2008, nr 6.
13 A. Blot, Przyjazna komunikacja – nagradzamy innowacje, „Komunikacja Publiczna” 

2011, nr 2(43).
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– nieodpowiednią wysokość peronów przystankowych,
– stan zatok autobusowych oraz infrastruktury przystankowej,
– blokowanie chodników i dojść na przystanek przez parkujące samochody,
– brak odpowiednich systemów informacji głosowych i wizualnych o trasie 

oraz aktualnym przystanku,
– niewłaściwą wielkość i widoczność numeru linii i kierunku jazdy,
– nieodpowiednie zachowanie kierowców i motorniczych.
Poziomy niepełnosprawności oraz jej typy (sensoryczne i motoryczne) róż-

nią się od siebie wymaganiami, barierami i warunkami dostępności, co w kon-
sekwencji ogranicza dostosowanie infra- i suprastruktury do potrzeb wszyst-
kich niepełnosprawnych (obniżenie wysokości krawężników jest pomocne dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, natomiast stwarza zagrożenie 
dla osób niewidomych, które nie mogą odróżnić w takim przypadku jezdni od 
chodnika). W przypadku transportu publicznego również istnieją ograniczenia 
i utrudnienia zależne od typu niepełnosprawności; inne będą w przypadku osób 
z niepełnosprawnością motoryczną, inne – z sensoryczną. Dlatego też ważne jest 
odpowiednie zastosowanie rozwiązań infra- i suprastrukturalnych spełniających 
wymagania tych grup pasażerów.

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu osoby niepełno-
sprawne są ważną grupą pasażerów, którą należy zawsze brać pod uwagę. Wyra-
zem podjęcia działań w tym obszarze jest między innymi Ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r., w której zawarte są wytyczne 
dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych, dostępności świadczonych usług 
oraz dostosowania i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych dla 
osób niepełnosprawnych.

Wśród działań, które należy podjąć, aby dostosować środki transportu pub-
licznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, można zaliczyć między innymi14:

a) odpowiednie dostosowanie pojazdów transportu publicznego dla osób 
o różnym stopniu niepełnosprawności:

dogodną lokalizację siedzeń specjalnych oraz dodatkowe wyposaże-
nie znajdujące się w pojazdach transportu publicznego,

– odpowiednie wyposażenie pojazdów zapewniające bezpieczeństwo 
osobom niepełnosprawnym,

14 Dostępna komunikacja miejska. Samorząd równych szans, Fundacja Instytutu Rozwoju 
Regionalnego, Kraków 2009.

–
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– wyposażenia pojazdu pomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu,
– odpowiednia lokalizacja urządzeń łączności we wnętrzu oraz na ze-

wnątrz pojazdu,
– dodatkowe oświetlenie na zewnątrz pojazdu (umożliwiające szybszą 

identyfikację linii),
– oznakowanie pojazdów dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
– odpowiednia szerokość drzwi oraz wyposażenie ich w dodatkowe 

uchwyty, usytuowanie i kolor poręczy,
– wyposażenie pojazdów w odpowiednie przyciski (stop, otwieranie 

drzwi, pomoc),
– oznakowanie krawędzi schodów i podestów,
– wyposażenie w audiowizualne systemy informacji pasażerskiej;

b) odpowiednie dostosowanie infrastruktury:
– dostosowanie informacji przystankowej i sposób jej prezentacji,
– odpowiednie wyposażenie tablicy informacji pasażerskiej,
– wyposażenie infrastruktury w podjazdy i windy,
– oznakowanie schodów, skrajni i krawędzi peronu,
– odpowiednie rozmieszczenie elementów infrastruktury na przystan-

kach (rozkłady jazdy, kosze na śmieci),
– użycie odpowiednich kolorów i materiałów w ramach dostępnej infra-

struktury oraz oświetlenie w obiektach zamkniętych;
c) odpowiednie przygotowanie kierowcy bądź motorniczego – polegają-

ce na przygotowaniu pracowników w ramach odpowiednich szkoleń 
w dziedzinie obsługi pasażerów z różnych stopniem i typem niepełno-
sprawności;

d) dodatkowe działania wspierające:
– systemy telefonicznej informacji pasażerskiej,
– strona internetowa,
– punkty obsługi pasażerów.

Osoby niepełnosprawne, będące pełnoprawnymi użytkownikami transpor-
tu publicznego, tak samo jak osoby sprawne fizycznie mają do wyboru środki 
transportu publicznego i motoryzację indywidualną. Współcześnie nie stanowi 
problemu wyprodukowanie samochodów osobowych przystosowanych do po-
trzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dlatego też przedsiębior-
stwa transportu publicznego powinny mieć na względzie, iż o tę grupę pasa-
żerów należy również dbać, zapewniać im transport na najwyższym poziomie, 
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być świadomym potrzeb i wymagań tej grupy klientów i w miarę możliwości 
spełniać ich postulaty transportowe.

3. Prawa użytkowników transportu

Przez stworzenie wspólnych ram prawnych dotyczących podstawowych 
praw pasażerów we wszystkich gałęziach transportu został spełniony cel Białej 
Księgi KE z 2001 r. W Zielonej Księdze z 2007 r. zalecono propagowanie idei 
europejskiej karty praw i obowiązków pasażera korzystającego z transportu zbio-
rowego. 

Karta praw pasażera stanowi zbiór przepisów i informacji dotyczących ich 
praw i obowiązków15, została uznana przez Międzynarodową Unia Transportu 
Publicznego (UITP) jako rodzaj instrumentu marketingowego, opisującego w za-
rysie to, czego może oczekiwać klient16. UITP stworzyła w 2006 roku dobrowolną 
kartę praw pasażera, której aspekty odnoszą się do następujących zagadnień:17

− bezpieczeństwa,
− informacji dla klientów,
− niezawodności/punktualności,
− czystości/warunków infrastruktury i pojazdów,
− komfortu podróży,
− dostępności,
− sugestii i reklamacji klientów,
− obowiązków pasażerów.
Karta praw pasażera jest postrzegana jako niezbędna i stanowiąca gwa-

rancję jakości usługi. W latach 2004–2011 określono w UE prawa pasażera dla 
wszystkich gałęzi transportu18.

15 www.utk.gov.pl, (5.10.2013).
16 Projekt Proceed. Podstawy skutecznej obsługi i rozwoju transportu publicznego wyso-

kiej jakości, Dyrektoriat Generalny ds. Energii i Transportu No TREN/05/FP6TR/S07.58672/020
002.30.09.2009.

17 UITP comments on study European Commission on passenger rights urban transport, 
marzec 2012. www.uitp.org, (5.10.2013).

18 Europejska wizja dotycząca pasażerów: Komunikat w sprawie praw pasażerów we 
wszystkich środkach transportu, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Bruk-
sela, dnia 19.12.2011, KOM(2011) 898.
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Tabela 2

Zakres praw pasażerów w transporcie autobusowym/ autokarowym

Transport autobusowy/autokarowy
1. Brak (pośredniej lub bezpośredniej) dyskryminacji pasażerów w zakresie taryf i warunków 

umów ze względu na ich obywatelstwo.
2. Niedyskryminowanie osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności ruchowej, 

a także rekompensata finansowa za utratę lub zniszczenie urządzeń umożliwiających im po-
ruszanie się w razie wypadku.

3. Minimalne zasady udzielania pasażerom informacji dotyczących podróży przed rozpoczę-
ciem podróży i w trakcie jej trwania, a także udzielania informacji ogólnych na temat ich 
praw w terminalach i online.

4. Mechanizm rozpatrywania skarg przez przewoźników, dostępny dla wszystkich pasażerów.
5. Niezależne organy krajowe w każdym państwie członkowskim, które będą egzekwować sto-

sowanie rozporządzenia, i które mogą, w razie potrzeby, nakładać kary.
Dodatkowe prawa przysługujące tylko podróżującym na długie dystanse (pow. 250 km)
− odpowiednią pomoc w przypadku odwołania usługi lub opóźnienia przekraczającego 90 mi-

nut dla podróży, których czas trwania przekracza trzy godziny,
− zagwarantowanie zwrotu kosztów lub transportu alternatywnego,
− zwrot 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia przekraczającego 120 minut w stosunku do 

planowanego czasu odjazdu, odwołania podróży i jeżeli przewoźnik nie zaoferuje pasażerowi 
zwrotu kosztów lub transportu alternatywnego,

− informacje w przypadku odwołania usługi lub opóźnienia odjazdu,
− ochronę pasażerów w przypadku śmierci, obrażeń, utraty lub uszkodzenia bagażu w związku 

z wypadkami drogowymi, szczególnie odnośnie do natychmiastowych praktycznych potrzeb 
pasażerów w razie wypadku,

− bezpłatną konkretną pomoc dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej zarówno w terminalach, jak i na pokładzie pojazdów, a także, w razie potrzeby, 
darmowy przewóz osób towarzyszących.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: strona internetowa Komisji Europejskiej „Pra-
wa pasażerów na wyciagnięcie ręki” http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/p, 
(5.10.2013).

Prawa pasażerów są oparte na trzech zasadach:
− niedyskryminacji,
− dokładnych, aktualnych i dostępnych informacjach,
− oraz natychmiastowej i proporcjonalnej pomocy.
Z trzech priorytetowych zasad wynika dziesięć praw, stanowiących podsta-

wę praw pasażerów w Unii Europejskiej19:
− prawo do niedyskryminacji w dostępie do transportu,
− prawo do mobilności: dostęp i pomoc dla pasażerów niepełnosprawnych 

oraz pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej bez dodatkowych 
kosztów,

19 Ibidem.
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− prawo do informacji przed zakupem oraz na różnych etapach podróży, 
w szczególności w przypadku jej zakłócenia,

− prawo do rezygnacji z podróży (zwrot pełnego kosztu biletu), jeżeli nie 
odbywa się ona zgodnie z planem,

− prawo do wykonania umowy transportowej w przypadku zakłócenia po-
dróży (zmiana planu podróży i zmiana rezerwacji),

− prawo do uzyskania pomocy w przypadku dużego opóźnienia rozpoczę-
cia podróży lub w punktach przesiadkowych,

− prawo do odszkodowania na określonych warunkach,
− prawo do odpowiedzialności przewoźników w odniesieniu do pasażerów 

i ich bagażu,
− prawo do szybko działającego i dostępnego systemu rozpatrywania 

skarg,
− prawo do pełnego stosowania i skutecznego egzekwowania prawa UE.

Tabela 3

Zakres praw pasażerów w transporcie kolejowym

Transport kolejowy
Zakres praw w UE:
1. Bezproblemowy zakup biletu.
2. Bezpieczne podróżowanie.
3. Prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.
4. Informacje o ułatwieniach dla pasażerów niepełnosprawnych.
5. Odszkodowanie z tytułu śmierci, obrażeń i odpowiedzialność za bagaż.
6. Ochrona pasażera w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorstwa kolejowe ich zobo-

wiązań.
Ponadto w międzynarodowym ruchu:
1. Informacje o prawach pasażera.
2. Pomoc dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej.
3. Zwrot pieniędzy za bilet i zmiana trasy.
4. Odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu podczas podróży między-

narodowej.
5. Pomoc w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu.
6. Zaliczka wypłacana w przypadku śmierci lub odniesionych obrażeń.
7. Prawo do reklamacji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ibidem.
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Tabela 4

Zakres praw pasażerów w transporcie lotniczym

Transport lotniczy
1. Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.
2. Odmowa przyjęcia na pokład.
3. Odwołanie lotu.
4. Duże opóźnienia.
5. Bagaż.
6. Tożsamość linii lotniczej.
7. Wypoczynek zorganizowany.
8. Przejrzystość cenowa.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ibidem.

W tabelach od 2 do 4 zaprezentowano zakres praw pasażerów w transporcie 
autobusowym, kolejowym oraz lotniczym, zgodnie z obowiązującymi regulacja-
mi UE. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż najszerzej opracowane są wymogi w za-
kresie transportu samochodowego (transport autobusowy/autokarowy), natomiast 
transport lotniczy ma najwęższy zakres praw dla swoich pasażerów.

Podsumowanie

Tworzenie zasad odpowiadających wymogom w zakresie bezpieczeństwa 
podróżnych wymaga podjęcia szeregu zintegrowanych ze sobą działań. Należy 
zwrócić uwagę zarówno na stronę podażową – czyli przedsiębiorstwa przewo-
zowe, by w ramach swojej działalności brały pod uwagę wymóg bezpieczeństwa 
jako jeden z priorytetów, ale również – na stronę popytową, reprezentowaną przez 
osoby korzystające z tych usług, dla których ważniejszy jest efekt, aniżeli sam 
proces prowadzący do zapewnienia tego bezpieczeństwa. Warto także wziąć pod 
uwagę wymogi osób niepełnosprawnych i ich prawo do mobilności. Zapewnienie 
sprawnej obsługi tej grupy podróżnych w dużym stopniu przyczynia się do mini-
malizacji zjawiska wykluczenia społecznego, stanowiącego problem w przypad-
ku niedostatecznie rozwiniętej supra- i infrastruktury transportowej danego kra-
ju bądź miasta. Wszystkie powyższe aspekty zawierają się także w karcie praw 
pasażera, która powinna uwzględniać wszelkie newralgiczne aspekty związane 
ze świadczeniem usług na jak najwyższym poziomie i zapewnienie obsługi trans-
portowej wszystkim grupom podróżnych. 
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ASPECTS OF SAFETY, MOBILITY OF PERSONS WITH DISABILITIES 
AND TRANSPORT USERS RIGHTS

Summary

The article discusses the issues of transport safety, one of the transport users de-
mands. In the article in the definition of safety and the causes of its failure are mentioned. 
Through the prism of security shown the number of accidents that are bottleneck in na-
tional and foreign reports. White Paper 2011, one of the objectives in the long term, it 
aims to eliminate fatalities. Later, this article deals with the transport of persons with dis-
abilities. This group of people are defined by international and Polish standards. Mobility 
of people with disabilities in the transport process encountered a number of difficulties 
and disadvantages. These difficulties result not only from the limited degree of mobility, 
but also from inadequate transport infrastructure and suprastructure. Indicate actions 
that need to be taken in order to adapt to seamless transport for people with reduced mo-
bility. The last part of the article presents a passenger charter of rights. Establish a legal 
framework for all modes allow for non-discrimination, full information and get help. 
Passengers in the form of a card are informed of their obligations and privileges.

Keywords: travel safety, transportation of people with disabilities, passengers’ rights

Translated by Agnieszka Wysocka
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Streszczenie
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Wstęp – przedstawienie problemu badawczego

Większa atrakcyjność motoryzacji indywidualnej w stosunku do transportu 
zbiorowego jest powodem zmniejszania się udziału zbiorowego transportu regio-
nalnego w przewozach, a wskutek tego – mniejszej jego efektywności, co jeszcze 
bardziej pogłębia te dysproporcje. Konieczne są zatem innowacyjne rozwiązania 
uwzględniające wyzwania współczesnego świata i zachodzących w nim zjawisk 
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Zjawisk, będących przyczyną wy-
jątkowo niekorzystnych z punktu widzenia ekonomiki transportu uwarunkowań, 
do których zaliczyć należy rozproszenie popytu i przesunięcie postulatów trans-
portowych w kierunku większej mobilności, elastyczności, szybkości i komfor-
towi podróżowania, co stawia transport zbiorowy na wyjątkowo niekorzystnej 
pozycji.

Na samorządach spoczywa największy ciężar zorganizowania i finansowa-
nia transportu regionalnego oraz zwalczenie wynikających z tego oporów przed 
angażowaniem się w zarządzanie transportem. W związku z tym, pomimo że 
punktem wyjścia są potrzeby pasażerów, autorzy zaproponowali koncepcję funk-
cjonowania transportu regionalnego, przedstawioną w niniejszym artykule przyj-
mującą punkt widzenia właśnie samorządów, uwzględniającą problemy – w tym 
przede wszystkim ograniczenia finansowe – z jakimi muszą się one borykać.

Koncepcja nie ujmuje szczegółowo wszystkich aspektów związanych z roz-
wojem systemu transportowego. Uwagę skoncentrowano bowiem na samym prob-
lemie integracji zasobów i zadań, a nie – rozwiązywaniu szczegółowych kwestii, 
które mogą być przedmiotem odrębnych badań teoretycznych, a bardziej nawet 
– praktycznych (analiz dotyczących konkretnego regionu).

1. Założenia badawcze

Przewozy regionalne obejmują przewozy na terenie powiatów, gmin oraz 
między powiatami wewnątrz województw. Postulat integracji transportu re-
gionalnego powinien skutkować włączeniem do systemu transportu regio-
nalnego również komunikacji miejskiej.

Konieczność integracji transportu regionalnego nie wynika tylko z wymo-
gów prawnych unijnych czy polskich. Integracja ta jest odpowiedzią na wyzwa-
nia stojące przed tym rodzajem transportu, w tym trudne do pogodzenia cele eko-
nomiczne, społeczne i ekologiczne. System transportu regionalnego powinien 
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odznaczać się wysokim poziomem integracji, a przepisy prawne – wspierać 
koncepcję jego zintegrowanego rozwoju.

Proponowana koncepcja ma dostarczyć skutecznych rozwiązań dla podmio-
tów polityki transportowej, które powinny ingerować tam, gdzie sam rynek nie 
jest w stanie doprowadzić do rozwiązań pożądanych z punktu widzenia zrówno-
ważonego rozwoju. W związku z tym przyjęto następujące założenia:

– na obszarach o niskich potrzebach transportowych należy wspierać prze-
wozy transportem samochodowym (mikrobusy, taxi),

– na obszarach o wysokich potrzebach transportowych należy wspierać ko-
lej, nawet jeżeli funkcjonują przewozy samochodowe (i nawet jeżeli są 
rentowne), ze względu na relatywnie niższe koszty zewnętrzne kolei.

Biorąc jednak pod uwagę ograniczenia finansowe samorządów, należy 
przyjąć, że zasada powszechnej dostępności usług transportu zbiorowego nie 
powinna dominować nad aspektami ekonomicznymi.

Postulatem jest również, aby ustawodawcy w przyszłości uwzględnili 
możliwość elastycznego podejścia do kwestii zarządzania transportem regio-
nalnym, nie mówiąc już o tym, aby takie rozumienie pojęcia transportu regio-
nalnego, jakie znajduje się już w literaturze przedmiotu, znalazło swoje odzwier-
ciedlenie w legislacji. Chodzi tu przede wszystkim o odejście od konsekwentnie 
realizowanej tradycyjnej zasady podziału zadań przewozowych według klucza 
administracyjnego. W niniejszej koncepcji proponuje się pozostawienie samorzą-
dom dużej swobody i kompetencji w sferze podziału zadań.

Do najważniejszych zjawisk, mających wpływ na transport regionalny, 
a które powinny być wzięte pod uwagę przy opracowywaniu modelu funkcjono-
wania transportu regionalnego, zaliczyć należy:

− spadek udziału przewozów pasażerskiego transportu zbiorowego w re-
gionie i wzrost motoryzacji indywidualnej,

− wzrost konkurencji między przewoźnikami – zarówno wewnątrzgałęzio-
wa (dotyczy głównie transportu samochodowego), jak i międzygałęziowa 
konkurencja na rynku usług transportowych,

− zmiana stylu życia mieszkańców – np. osiedlanie się w miejscach dotych-
czas nieobsługiwanych przez transport publiczny (m.in. efekt pączkowa-
nia miast),

− ogólne przeobrażenia społeczno-gospodarcze regionu, przemiany demo-
graficzne (efekt starzenia się społeczeństwa, migracje ludności),

− likwidacja wielu, szczególnie dużych przedsiębiorstw – mniejsze zapo-
trzebowanie na przewozy pracownicze,
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− rozwój miast, 
− centralizacja ośrodków produkcji i administracji oraz usług,
− wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych 

(telezakupy, telepraca itp.).
W 2010 roku ogółem w Polsce przewieziono 838 mln pasażerów, tj. o 7,1% 

mniej niż w 2009 roku. Spadek przewozów dotyczył transportu kolejowego (7,5%) 
oraz publicznego samochodowego (7,1%), który częściowo można wytłumaczyć 
konkurencją ze strony samochodowych przedsiębiorstw prywatnych (wzrost 
udziału w ciągu dekady z 9% do 51%). Ważniejszym czynnikiem wydaje się 
jednak wzrost motoryzacji indywidualnej (wzrost wskaźnika motoryzacji z ok. 
250 do 450) i to pomimo znaczącego wzrostu cen paliw i ubezpieczeń pojazdów 
w tym okresie, a co za tym idzie – i kosztów utrzymania samochodu prywatnego5. 
Według prognoz przewozów w Polsce do 2035 r. trend spadkowy w transporcie 
publicznym utrzyma się6, czego skutkiem będą: kongestia, negatywny wpływ na 
środowisko naturalne, obniżanie jakości życia mieszkańców oraz ograniczanie 
dostępu do usług transportowych na obszarze, z którego wycofują się operatorzy 
z uwagi na interes ekonomiczny przedsiębiorstwa transportowego7.

Zauważyć można jednak zjawiska pozytywne, takie jak wzrost przewozów 
w transporcie miejskim oraz liczby pojazdów przystosowanych do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Co prawda, transport miejski ma inną specyfikę niż trans-
port regionalny, jednak warto to zjawisko zauważyć i przeanalizować jego przy-
czyny, tym bardziej że transport miejski może (i powinien) stanowić element 
zintegrowanego systemu transportu regionalnego.

Na rynku przewozów regionalnych pojawiła się duża liczba przedsiębiorstw 
transportu samochodowego, konkurujących ceną usług transportowych, a także 
czasem realizacji usług. Wzrost konkurencji przy zmniejszającej się liczbie pa-
sażerów przekłada się na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw (spadające przy-
chody z przewozów pasażerskich przy wzroście kosztów). Istotnym czynnikiem 
kosztów przedsiębiorstw są ceny paliw. Na koszty jednostkowe wpływa również 
spadek przewozów (niższa wydajność). Co interesujące, swego rodzaju konku-

5 Wzrost cen paliw przełożył się co prawda na większe przewozy pasażerów transportem 
kolejowym, ale tempo tego wzrostu nie było znaczące.

6 Dane dotyczą przedsiębiorstw o liczbie zatrudnionych powyżej 9 osób. Informacja o wy-
nikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw transportu autobusowego, NIK, 
Warszawa, lipiec 2011.

7 J. Burnewicz, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 
2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu, ekspertyza dla 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Sopot 2007.
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rencję dla dotychczasowych przewoźników regionalnych stwarza też komunika-
cja miejska przez swoją ekspansję w układzie terytorialnym. Daje się zauważyć 
zjawisko zwiększania oferty przewozowej przewoźników miejskich realizowa-
nej w ramach właściwych umów z gminami ościennymi, co stanowi ewolucyjne 
przesunięcie transportu miejskiego w kierunku transportu aglomeracyjnego. Daje 
to mieszkańcom możliwość korzystania z regularnych, dotowanych przewozów 
pasażerskich, redukując z rynku innych operatorów.

Na rynku regionalnych przewozów pasażerskich obserwuje się duże zróżni-
cowanie podaży usług transportowych. Istnieją linie komunikacyjne, na których 
występuje wiele podmiotów oferujących usługi transportowe, a częstotliwość 
kursowania (zwłaszcza w godzinach szczytu porannego i popołudniowego) jest 
znaczna. Z kolei na innych liniach dostępnych jest tylko kilka kursów w ciągu 
doby, obsługiwanych zazwyczaj przez przedsiębiorstwa PKS. Od 1990 r. uda-
ło się zmienić strukturę własnościową przedsiębiorstw PKS na korzystniejszą. 
Przede wszystkim została wyeliminowana forma przedsiębiorstwa państwowego 
jako najmniej korzystna. Niestety wiązało się to w znaczącej części z komercjali-
zacją PKS-ów lub przyłączeniem do innych, także stanowiących własność Skar-
bu Państwa. Komercjalizacja okazała się także najpopularniejszą formą zmiany 
formy własności PKS-ów – niestety, także mało efektywną – jednoosobowe spół-
ki Skarbu Państwa, oprócz przedsiębiorstw państwowych, najczęściej ulegały li-
kwidacji z powodów ekonomicznych.

Dodatkowo, w ostatnich latach pojawiła się niepokojąca tendencja utrzymu-
jąca własność publiczną przedsiębiorstw PKS przez ich komunalizację. Niesie to 
dodatkowe zagrożenie, gdyż o ile samorządy nie będą chciały później sprzedać 
przedsiębiorstw inwestorom zewnętrznym, to mogą mieć one interes w utrzymy-
waniu, a wręcz kreowaniu monopolu podległych im przedsiębiorstw.

Oprócz przedsiębiorstw używających marki PKS w obsłudze regionalnych 
przewozów pasażerskich uczestniczy kilka tysięcy przedsiębiorstw transporto-
wych. Dominują wśród nich przedsiębiorstwa małe, dysponujące często jednym 
lub dwoma autobusami (mikrobusami)8. Informacjami o wielkości przewozów 
wykonywanych przez małe przedsiębiorstwa autobusowe nie dysponują również 
władze samorządowe, odpowiedzialne za organizację przewozów regionalnych. 
Zdecydowana większość małych przedsiębiorstw transportowych wykonujących 
przewozy autobusowe nie ma również zawartych umów na wyrównanie strat 
z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłat-

8 Wiele z tych przedsiębiorstw nie jest uwzględnianych w statystykach GUS, obejmują-
cych tylko przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych powyżej dziewięciu osób.
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nych. W tej sytuacji nie są one zobowiązane do składania jakichkolwiek sprawo-
zdań o realizowanych przewozach9. 

Jeżeli chodzi o przewozy koleją, na wielu liniach regionalnych przewozy 
realizowane były tradycyjnymi składami pociągowymi, co znacząco podnosiło 
koszty ich realizacji, często czyniąc je nierentownymi. Stan techniczny taboru 
elektrycznego (elektryczne zespoły trakcyjne – EZT) również nie był zadowala-
jący, chociaż sytuacja wydaje się poprawiać dzięki wykorzystaniu środków UE.

Zjawisko osiedlania się w miejscach dotychczas nieobsługiwanych przez 
transport publiczny powoduje dodatkowo wzrost wykorzystania dla swoich po-
trzeb motoryzacji indywidualnej, tym bardziej że otwieranie nowych połączeń 
w takich relacjach jest bardzo często mało opłacalne ze względu na znikomy 
(bądź zerowy) popyt i wysokie koszty.

Zjawisko starzenia się społeczeństwa powoduje zwiększenie zapotrzebowa-
nia na usługi transportowe o wysokim poziomie odczuwalnego bezpieczeństwa 
i niezawodności, oferujące odpowiednie rozwiązania dla pasażerów o ograniczo-
nej sprawności ruchowej (autobusy niskopodłogowe, perony dostosowane do po-
trzeb pasażerów). Zmiana struktury demograficznej jest przyczyną zmniejszania 
się popytu na usługi transportu regionalnego.

Wzrost liczby ludności miejskiej skutkuje wzrostem natężenia ruchu w śro-
dowisku miejskim, co może stworzyć zagrożenia dla bezpieczeństwa, komfortu 
i niezawodności transportu. Spadek gęstości zaludnienia na obszarach wiejskich, 
przyczyniając się do zmniejszenia popytu i rentowności przewozów regional-
nych. W Polsce obserwuje się jednak tendencję odwrotną, czyli osiedlanie się 
poza ośrodkami miejskimi10, co może oczywiście być czynnikiem zwiększa-
jącym zapotrzebowanie na usługi transportu regionalnego. Jednak, jak pisze 
T. Dyr, przedsiębiorstwa transportowe potrafią wykorzystać tę sytuację tylko 
w niewielkim stopniu i nie mają oferty satysfakcjonującej mieszkańców. W kon-
sekwencji są oni zdani wyłącznie na własne środki transportu.

Czynnikiem zwiększającym przewozy w transporcie regionalnym mogłoby 
być zjawisko centralizowania funkcji produkcyjnych, usługowych i administra-
cyjnych, powodujące zwiększenie odległości między obywatelami a dostawcami 
usług (szkoły, szpitale, centra handlowe, instytucje ubezpieczeniowe, banki). Na-
tomiast rosnąca wirtualna dostępność, możliwa dzięki technologiom informacyj-
nym (telepraca, e-administracja, e-zdrowie itp.), nie jest zjawiskiem, które można 

9 T. Dyr, Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo 
Politechniki Radomskiej, Radom 2009.

10 Ibidem, s. 158.
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jednoznacznie ocenić w kontekście prognozowania popytu na usługi transporto-
we. Z jednej strony wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu, z dru-
giej – łatwość kontaktowania się może zachęcić ludzi do zamieszkania dalej od 
miejsca pracy, a przedsiębiorstwa – do decentralizacji działalności, co stanowi 
zjawisko odwrotne do wspomnianego powyżej i niesprzyjające rozwojowi trans-
portu zbiorowego.

Aby wspierać region w procesach integracyjnych, sam transport regionalny 
powinien być wewnętrznie zintegrowany przez „połączone usługi transportowe 
na określonym obszarze geograficznym, zawierające wspólny system informa-
cyjny i biletowy oraz wspólny rozkład jazdy”. Integracja dotyczyć może także 
kilku podsystemów transportu: ruchu pieszego, rowerowego, motoryzacji indy-
widualnej i komunikacji publicznej. 

Integracja tak rozumiana jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed trans-
portem regionalnym, w tym trudne do pogodzenia cele ekonomiczne, społeczne 
i ekologiczne. Należy więc mówić o systemie transportu regionalnego, a przepisy 
prawne powinny wspierać taką koncepcję zintegrowanego jego rozwoju. Dużym 
ograniczeniem dla integracji może być system organizacyjny.

Tworzeniu koncepcji zintegrowanego transportu regionalnego nie sprzyja 
także ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z powodu podziału zadań 
i kompetencji między poszczególne szczeble samorządowe. System transportu 
regionalnego wymaga ponadto integracji z krajowym i międzynarodowym sys-
temem transportowym. 

2. Przedstawienie problemu badawczego

Większa atrakcyjność motoryzacji indywidualnej w stosunku do transportu 
zbiorowego powoduje zmniejszanie się udziału zbiorowego transportu regional-
nego w przewozach, a wskutek tego – mniejszą jego efektywność, co jeszcze 
bardziej pogłębia te dysproporcje. Przy mniejszym popycie na transport zbioro-
wy niezwykle trudno osiągać wysoki poziom jego efektywności. Niska efektyw-
ność związana jest z jednej strony z wysokimi kosztami jednostkowymi (brak 
korzyści skali), a z drugiej – niskim poziomem usług (niski popyt nie pozwala 
na stworzenie korzystnej oferty przewozowej). Mamy więc do czynienia z ne-
gatywnym sprzężeniem zwrotnym. W efekcie odpowiedzialne za transport re-
gionalny władze samorządowe muszą poświęcać większe środki finansowe i/lub 
obniżać poziom jakości lub też ograniczać dostępność transportową. Czynniki, 
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które oddziałują na pogorszenie efektywności regionalnego transportu zbiorowe-
go, przedstawiono na rys. 1.

Wzrost 
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Rys. 1. Przyczyny pogarszania się efektywności transportu regionalnego
Źródło: opracowanie własne.

3. Kształt modelu i jego elementy składowe

Transport regionalny powinien być zrównoważony, czyli pozwalać na rea-
lizację celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, które to cele trudno 
jest jednocześnie osiągać. Drogą do zrównoważenia transportu jest zwiększenie 
jego efektywności, co z kolei może być osiągnięte przez integrację całego syste-
mu transportowego regionu, w tym przez optymalny podział zadań transpor-
towych zgodnie z ideą komodalności między gałęzie transportu oraz jednostki 
terytorialne (województwo, powiaty, gminy). Dla samorządu pożądany jest po-
stulat zasady subsydiarności.
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Pojęcie „zrównoważony” należy traktować dosłownie, czyli nie pomijać 
kwestii społecznych, ale z drugiej strony – nie mogą one dominować nad ekono-
micznymi. Nie jest to oczywiście proste. Zgodnie bowiem z zasadą ekonomicznej 
optymalności środki finansowe regionu nie powinny być rozproszone na zaspo-
kajanie wszystkich potrzeb transportowych, ale przeznaczane tam, gdzie można 
wykorzystać je w sposób najbardziej efektywny. 

Funkcjonowanie systemu transportu regionalnego powinno odbywać się 
zgodnie z zasadami:

– konkurencji regulowanej – na jednej linii jeden przewoźnik, ale do ob-
sługi danej linii wybierany jest przewoźnik, który spełnia odpowiednie 
kryteria,

– równowagi między biznesowym charakterem działalności transporto-
wej, ukierunkowanej na osiąganie jak najlepszych wyników finansowych 
a charakterem służby publicznej. 

Biorąc pod uwagę bardzo duże znaczenie jakości usług transportu przy wy-
borze sposobu transportu, należy dążyć do stworzenia systemu transportowego 
spełniającego wymagania pasażerów, jednak przy założeniu optymalności do-
stosowania podaży do popytu. Największe efekty osiągnie się nie wtedy, gdy 
spełni się wszystkie postulaty, ale – najważniejsze z punktu widzenia pasażera, 
szczególnie te, których realizacja nie wymaga znaczących nakładów.

Tabela 1

Polityka regionalna wobec różnych grup pasażerów
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Źródło: opracowanie własne autorów.
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Biorąc pod uwagę występujące zjawiska, problem opracowania koncep-
cji funkcjonowania transportu regionalnego dotyczy regionów, w których roz-
wój transportu publicznego napotyka na szczególne trudności. Regiony dobrze 
rozwinięte gospodarczo, o sprzyjającej strukturze demograficznej oraz dużym 
stopniu koncentracji przestrzennej popytu, mogą lepiej radzić sobie z organizo-
waniem transportu regionalnego ze względu na większą jego efektywność. Trud-
niej przewozy te organizować tam, gdzie popyt jest mniejszy oraz rozproszony. 
W takich regionach albo zmniejsza się popyt na transport w ujęciu globalnym, 
albo przesuwa się on w kierunku motoryzacji indywidualnej. Małe są szanse na 
ograniczenie korzystania z samochodów prywatnych przez osoby o wysokich do-
chodach, zamieszkujące miejsca słabo zaludnione, w których dostępność usług 
transportowych jest niska. W tabeli 1 przedstawiono próby uporządkowania róż-
nych potrzeb transportowych wynikających z czynników przestrzennych i do-
chodów wraz z adekwatnymi działaniami ze strony polityki transportowej władz 
regionu.

Działania ukierunkowane na przyciągnięcie do transportu publicznego 
użytkowników samochodów osobowych należy przeprowadzać tam, gdzie wy-
korzystanie samochodów jest skutkiem słabej oferty transportu zbiorowego.

4. Sieć połączeń komunikacyjnych

Przewozy byłyby realizowane dzięki zintegrowanej sieci transportowej. 
Koncepcja ta może być wykorzystana w modelu transportu regionalnego, a za-
kłada integracje tego transportu w centrach komunikacyjnych, węzłach komuni-
kacyjnych i przystankach przesiadkowych11:

1. Centra komunikacyjne – sytuowane są w dużych miastach, gdzie nastę-
puje duża wymiana podróżnych. Charakteryzuje je:

− rozwinięta infrastruktura ułatwiająca dostęp do wszystkich środków 
transportu publicznego przyjazna dla osób niepełnosprawnych, integru-
jąca wszystkie rodzaje transportu (kolej, komunikacja miejska, autobusy 
dalekobieżne, mikrobusy, taksówki),

− parkingi typu „parkuj i jedź” (P & R), gdzie podróżny pozostawia samochód 
osobowy lub rower i przesiada się do środków transportu publicznego,

11 Koncepcję ogólną takiej sieci przedstawił zespół SITK w odniesieniu do Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitarnego: Koncepcja rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze 
Metropolitalnym, opracowanie wykonane przez zespół ekspertów Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP, Szczecin, listopad 2011 r. 
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− zintegrowany system informacji dla podróżnych, a także poczekalnie,
− infrastruktura handlowo-usługowa, gdzie podróżny może zjeść posiłek, 

odpocząć, zrobić zakupy itp.
2. Węzły komunikacyjne – mają zastosowanie na obrzeżach dużych miast, 

przy głównych trasach komunikacyjnych, a także w mniejszych miastach, gdzie 
są mniejsze potoki podróżnych. Charakteryzują się: 

− infrastrukturą umożliwiającą dostęp do wszystkich rodzajów transportu 
publicznego,

− zintegrowanym systemem informacji dla podróżnych, 
− dostępnością parkingów typu P & R dla podróżnych dojeżdżających do 

węzła samochodami osobowymi lub rowerami,
− infrastrukturą węzła komunikacyjnego umożliwiającą dostęp dla trans-

portu publicznego dla osób niepełnosprawnych.
3. Przystanek przesiadkowy – zintegrowany przystanek dla dwóch lub 

więcej środków transportu publicznego (kolej, tramwaj, autobus). Infrastruktura 
przystankowa:

− umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych,
− parkingi typu P & R tam, gdzie podróżni korzystają z komunikacji indy-

widualnej.
Idea takiej sieci, stanowiąca alternatywę bądź uzupełnienie dla zwykłych 

(tradycyjnych) linii komunikacyjnych12, jest od dawna wykorzystywana w trans-
porcie towarowym, czego przykładem są sieci przewozów przesyłek drobnych. 
Ich zaletą jest konsolidacja małych przesyłek i rozproszonych potoków na liniach 
łączących terminale i centra dystrybucji. Trasa przewozu takiej przesyłki (oraz 
czas) wydłuża się w stosunku do przewozu bezpośredniego, szczególnie jeśli 
system oparty jest na jednym centrum, w którym zbiegają się wszystkie linie. 
Oszczędności dotyczą jednak kosztów, co wynika z uzyskanych korzyści ska-
li. Co więcej, istnieje możliwość w ramach proponowanego systemu skracania 
czasu przemieszczania przez dobrą koordynację różnych środków transportu 
oraz zwiększenie częstotliwości przejazdów. Optymalizacja przez wykorzysta-
nie środków transportu o mniejszej pojemności, a więc tańszych, może stanowić 
podstawę do zwiększenia częstotliwości przejazdów. 

12 Czyli z przystankami, które nie mają charakteru przesiadkowego.
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Struktura sieci powinna przede wszystkim jednak uwzględniać podział za-
dań przewozowych, który może się odbywać według następujących zasad:

– na głównych trasach o stosunkowo dużych potokach pasażerów – środki 
transportu o dużej pojemności – np. duże składy pociągów (ezt, składy 
typu push – pull), duże autobusy,

– na trasach mniej uczęszczanych – autobusy szynowe (szynobusy), mikro-
busy,

– na trasach o najmniejszym ruchu – możliwie najmniejsze środki transpor-
tu i/lub ustalenie cen, które zapewnią przynajmniej ograniczenie strat.

Relacje przewozowe, charakteryzujące się stałymi, regularnymi i dużymi 
potokami, sprzyjają efektywności przewozów regionalnych. Wyzwania dla sa-
morządów stwarzają relacje o gorszych parametrach. Wysoce problematyczne 
staje się zapewnienie dla nich dobrej dostępności transportowej. 

Optymalizacja potencjału transportowego to jedna sprawa, a zapewnienie 
dostępności transportowej – druga. Przykładowo jedną z przyczyn spadku popy-
tu na usługi transportu regionalnego jest spadek oraz rozproszenie miejsc zatrud-
nienia. Skoro jednak zakładamy, że dobrze rozwinięty transport ma pozytywny 
wpływ na rozwój gospodarczy przede wszystkim dzięki rozszerzeniu rynku za-
trudnienia, to znaczy, że z punktu widzenia efektywności makroekonomicznej 
opłacalne jest dofinansowywanie nierentownych linii, co jednak nie wyklucza 
szukania rozwiązań proefektywnościowych.

Tam, gdzie popyt jest marginalny, opłacalne mogą być innowacje typu „tak-
sówka sąsiedzka” czy mikrobus na telefon. Paradoksalnie takie rozwiązania, na-
wet jeżeli miałyby być finansowane, mogą być bardziej opłacalne dla samorzą-
dów, ponieważ taniej jest dotować okazjonalne przejazdy niż utrzymywać drogą 
linię komunikacyjną. Stworzenie zintegrowanej sieci transportowej mogłoby 
zresztą ograniczyć koszty takiego przejazdu, jeżeli byłby to dojazd do głównego 
środka transportu.

Ważnym elementem sieci byłby również zintegrowany system informatycz-
no-telekomunikacyjny:

− informacja o funkcjonowaniu przewoźników w regionie, co jest podstawą 
kontroli,

− informacja pasażerska, która ma na celu ułatwienie korzystania z trans-
portu zbiorowego, w czasie rzeczywistym (nie tylko rozkłady jazdy ale 
również stan obecny – kiedy faktycznie dany środek transportu przybę-
dzie na przystanek).
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System taki może być podstawą do modelowania systemu transportowego 
w znaczeniu symulacji i przeprowadzania optymalizacji przy wykorzystaniu ra-
chunku ekonomicznego. Może pozwolić na zbieranie informacji o potokach pasa-
żerów, co będzie stanowiło punkt wyjścia do projektowania procesów.

5. Zarządzanie i organizacja

Za celowe uznaje się powołanie zarządu komunikacji regionalnej z funkcja-
mi zarządzania – jeden podmiot odpowiedzialny za organizację całego systemu 
transportowego, jego rozwój i finansowanie, jednak przy współpracy z poszcze-
gólnymi jednostkami samorządowymi regionu.

Przy obecnych regulacjach prawnych w Polsce (ustawa o ptz) nie ma moż-
liwości powoływania zarządcy publicznego transportu zbiorowego przez JST 
różnych szczebli13, co stanowi poważną barierę w tworzeniu zintegrowanych 
systemów transportu regionalnego. Rekomendowane byłoby więc wprowadze-
nie odpowiednich zapisów w ustawie dających możliwość tworzenia związków 
regionalnych samorządów różnych szczebli na rzecz realizacji przewozów regio-
nalnych. Dałoby to podstawę do powołania organizatora regionalnych przewo-
zów pasażerskich.

Można posłużyć się przykładami już stworzonych modeli. W. Starowicz 
i R. Janecki opracowali koncepcję powołania Małopolskiego Zarządu Transpor-
tu, który miałby integrować zarządzanie, infrastrukturę, zarządzenie ruchem, 
kontraktowanie usług, współpracę samorządów, w formie jednostki budżetowej 
w ramach budżetu województwa. Podporządkowanie Zarządu władzom woje-
wództwa nie zostało przez autorów uzasadnione. Pozornie takie rozwiązanie 
wydaje się logiczne i bezdyskusyjne. Jednak, biorąc pod uwagę bardzo szeroką 
ingerencję w funkcjonowanie całego transportu w województwie, w tym odpo-
wiedzialność za tak wrażliwe dziedziny, jak inwestycje, można zastanowić się, 
czy realizowane będą interesy nie tylko samorządu województwa, ale również 
powiatów i gmin.

Powołany organizator musi zostać wyposażony w odpowiedni potencjał 
organizacyjny, finansowy i kadrowy, aby skutecznie wykonywać podstawowe 
zadania związane z planowaniem, organizowaniem, zamawianiem i finansowa-
niem systemu transportu publicznego w regionie. Zakres zadań powinien obej-

13 Dopuszcza się jedynie porozumienia gmin, powiatów i województw oraz związki gmin/
powiatów, ale tylko w zakresie realizacji przewozów odpowiednio gminnych, powiatowych i wo-
jewódzkich. Patrz art. 7 ustawy o ptz.
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mować całość zagadnień związanych z organizowaniem transportu publiczne-
go w regionie i takie możliwości daje przyjęta ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym.

Z punktu widzenia konieczności wspierania przewozów regionalnych za-
proponowano następujący podział:

– tam, gdzie są duże potoki i istnieje odpowiednia rentowność, pozostawić 
realizację potrzeb na zasadzie wolnorynkowej,

– pomoc publiczną zorganizować dla linii średnio rentownych14, 
– na najmniej atrakcyjnych – może nawet decyzja o likwidacji albo dywer-

syfikacja cen.
Za realizację zadań na tych liniach odpowiedzialni powinni być przewoźni-

cy wybierani w drodze np. przetargu, w którym zwycięzca zostałby wyłoniony za 
pomocą kryteriów kosztowych i jakościowych (ze szczególnym uwzględnieniem 
dostępności przestrzennej i czasowej). Wzgląd na tę dostępność skłaniałby wy-
bieranych przewoźników do dysponowania taborem o zróżnicowanej pojemno-
ści, gdyby wymagała tego konieczność obsługi mniejszych potoków pasażerów 
poza szczytami przewozowymi, z jednej strony oraz możliwość podniesienia ren-
towności przewozów przez wyeliminowanie konkurencji i uzyskiwanie korzyści 
z większej skali działalności – ze strony drugiej. Konkurencja powinna odbywać 
się na etapie wyboru przewoźników do obsługi danej linii. Być może powinno się 
zwiększyć stopień liberalizacji na liniach, na których istnieje możliwość osiąg-
nięcia zadowalającej rentowności.

6. Integracja ofertowa i taryfowa

Możliwość skorzystania ze wspólnej oferty różnych przewoźników oraz 
wspólny bilet to kolejne elementy zintegrowanego transportu oraz bardzo ważne 
determinanty procesu integracji. Jest to również ważny czynnik atrakcyjności 
transportu zbiorowego. Jego wdrożenie napotyka jednak poważny problem zwią-
zany z organizacją transportu15. Integracja w odniesieniu do samych przewozów 
nie polega bowiem na utworzeniu jednego przedsiębiorstwa przewozowego, które 
monopolizuje rynek regionalnych usług transportowych. Lokalne przedsiębior-

14 Należy jednak mieć na uwadze, że dopuszczalność pomocy wpływa na konkurencyj-
ność.

15 Bilet zintegrowany jest już stosowany w różnych krajach, więc są praktyczne przykłady, 
z których można skorzystać: M. Wolański, Koncepcja modelu integracji taryfowej transportu 
regionalnego. Studia przypadków europejskich i wnioski dla Polski, „Transport Miejski i Regio-
nalny” 2004, nr 6.
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stwa integrują się przez uzupełnienie, a nie konkurencję na tych samych liniach. 
Bilet ma natomiast być jeden, tak jakby pasażer korzystał z usług jednego usłu-
godawcy. 

Najbardziej sprawiedliwym i motywującym sposobem rozliczeń jest prze-
kazywanie środków finansowych (wpływów z biletów, dotacji) organizatorom, 
a dalej – operatorom i wykonawcom proporcjonalnie do wielkości pracy prze-
wozowej mierzonej pojazdokilometrami. W takim wypadku pojawia się kolej-
ny problem, który należałoby rozwiązać, a mianowicie: monitorowanie podróży. 
Problem jeszcze bardziej się komplikuje, jeśli uwzględniony będzie nie tylko sam 
przejazd, ale cel podróży – czyli nie tylko liczba przewozów wykonanych na 
terenie danej jednostki administracyjnej, ale również, czy miały charakter lo-
kalny czy regionalny. Rejestracja przewozów jest możliwa dzięki wykorzystaniu 
technologii informatycznych, może jednak wymagać dużych nakładów finanso-
wych. Dlatego problem ten wymaga indywidualnego rozpatrzenia i nie można go 
uogólniać.

Integracja taryfowa, mimo że z pewnością wydaje się przedsięwzięciem 
trudnym i wymagającym nakładów finansowych w początkowym okresie, jest 
jednak możliwa do wprowadzenia, zwłaszcza że współczesne rozwiązania in-
formatyczne znacząco ułatwiają i przyspieszają wzajemne rozliczenia za prze-
jazd między przewoźnikami uczestniczącymi w tym systemie. Również ustawa 
o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje w swoich zapisach możliwość 
wprowadzenia takiego rozwiązania określanego jako zintegrowany system tary-
fowo-biletowy16. 

7. Finansowanie

Zapewnienie dostępności usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego (JST). Właś-
ciwe kompetencje JST w sferze zadań własnych dotyczących usług transportu 
publicznego określają odpowiednio: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (DzU 2001, poz. 142 nr 1591) odnosząc się do lokalnego transportu 
zbiorowego (art. 7 ust. 1, pkt 4), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (DzU 2001, poz. 142 nr 1592) wskazująca na kompetencje powia-

16 Warto również zauważyć, że wspominana ustawa o transporcie kolejowym przewiduje 
możliwość wsparcia ze środków publicznych również wydatków na „budowę informatycznego 
systemu rozliczeń sprzedaży biletów na przejazd środkami transportu publicznego różnych prze-
woźników, w tym biletu wspólnego”. (art. 38, ust. 6).
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tów w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1, pkt 6) 
oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU nr 142, 
poz. 1590 z późn. zm.) przypisująca województwu zadania dotyczące transpor-
tu zbiorowego i dróg publicznych (przewozy regionalne – transport kolejowy). 
Określone w sposób ogólny zadania własne JST dotyczące publicznego transpor-
tu zbiorowego podlegają doprecyzowaniu na poziomie przepisów szczególnych, 
w tym ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(DzU nr 5, poz. 13 z późn. zm.). Realizacja zadań własnych przez JST jest obliga-
toryjna, a JST powinny na mocy właściwych ustaw zostać wyposażone w takie 
instrumenty i źródła finansowania, które umożliwią im realizację przypisanych 
zadań nawet wówczas, gdy okażą się one nieefektywne finansowo. Tym samym 
spełniony zostanie postulat zapewnienia JST środków budżetowych adekwatnych 
do kapitałochłonności realizowanych zadań z uwzględnieniem dostępności JST 
do rynku kapitałowego. Mając na względzie te przesłanki, ustawodawca dokonał 
identyfikacji źródeł finansowania usług transportowych, wymieniając w art. 51 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym takie ro-
dzaje źródeł finansowania, jak17:

− środki własne jednostki samorządu terytorialnego (JST) będącej organi-
zatorem publicznego transportu zbiorowego,

− środki z budżetu państwa,
− wpływy ze sprzedaży biletów,
− wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów zgodnie z usta-

wą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Wskazane przez ustawodawcę źródła dotyczą finansowania wydatków 

o charakterze bieżącym. Zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych wymaga dodatko-
wych źródeł. W warunkach ograniczoności środków budżetowych oraz rosnącej 
dynamiki zadłużenia JST, której towarzyszą restrykcje ustawowe w zakresie po-
dejmowania przez te jednostki nowych zobowiązań, konieczne staje się poszuki-
wanie uzupełniających środków, niekreujących jednak nadmiernego zadłużenia. 
W tym kontekście szansą są: 

− środki z funduszy strukturalnych UE,
− kapitał prywatny,
− opłata za korzystanie z transportu miejskiego (Transportation Utility 

Fees – TUF), 
− kredyty (EBOR, EBI).

17 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, art. 51 ust. 1 i 2 
(DzU nr 5, poz. 13, z późn. zm.).
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Mając na względzie obligację ustawową oraz ramy prawne w zakresie fi-
nansowania wydatków JST, ograniczające dowolne kształtowanie źródeł fi-
nansujących wydatki związane z zapewnieniem usług transportu publicznego, 
pożądane jest zapewnienie wsparcia finansowego dla usług transportowych 
(w tym w formie dopuszczalnej pomocy publicznej) świadczonych w ramach 
PSO o charakterze deficytowym (m.in. dopłaty, dotacje, rekompensaty, zakup 
i modernizacja taboru, działania oddłużające). Istotne jest również rozważenie 
wprowadzenia nowych możliwości zwiększania środków własnych JST w posta-
ci np. zastąpienia udziałów JST w podatkach dochodowych państwa dodatkami 
do tych podatków lub wprowadzenia tzw. subwencji ekologicznej rekompensują-
cej ubytki dochodów JST w związku z wyłączeniem terenów objętych ochroną 
przyrody, np. sieć NATURA 2000. 

Szczególnie kwestia powiązania środków na realizację przewozów regional-
nych udziałami w podatkach PIT i CIT przekazywanych samorządom w formie 
subwencji wymaga rozważenia, gdyż taki system preferuje bogate samorządy, 
a tym samym petryfikuje, a nawet pogłębia różnice w funkcjonowaniu transportu 
regionalnego w poszczególnych regionach. Jest to sprzeczne z tak bardzo przecież 
lansowaną w UE zasadą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wydaje się 
więc wysoce wskazana zmiana tego systemu w kierunku zwiększenia środków 
dla biedniejszych samorządów na realizację tych zadań, co zgodne będzie z zasa-
dą solidaryzmu społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Istotnym ograniczeniem finansowania w formie środków własnych jed-
nostki samorządu terytorialnego (JST) są zaliczane do tej kategorii udziały JST 
w podatkach dochodowych: od osób fizycznych i prawnych. Najbardziej istotną 
wadą tego rozwiązania, mającą wpływ na jego wydajność, jest koniunkturalny 
charakter tej formy zasileń. Dochody podatkowe rosną w okresie wzrostu gospo-
darczego i maleją w okresie dekoniunktury, gdy tymczasem potrzeby finansowe 
i zakres zadań JST pozostają niezmienione. W okresie dekoniunktury skutkuje 
to znaczącym niezrównoważeniem budżetu JST i kreuje dodatkowe zadłużenie. 
Dodatkowo JST nie ma żadnego wpływu i możliwości kształtowania wielkości 
wpływów z tytułu przysługujących mu udziałow w podatkach dochodowych od 
osób fizycznych i prawnych, co wyraża to m.in. przez brak uprawnień w zakresie 
stanowienia o stawkach podatkowych dotyczących tych podatków, a w szcze-
gólności – o zakresie i wielkości ulg, które w znaczącym stopniu mają wpływ 
na ubytek dochodów JST (m.in. 2007 wprowadzenie ulgi prorodzinnej). Mając 
na względzie te uwarunkowania, od wielu lat proponuje się zastąpienie udzia-
łów w podatkach dochodowych dodatkami do tych podatków oraz wprowadzenie 



180 A. Drewnowski, T. Kwarciński, D. Milewski, E. Załoga

dodatkowego źródła w postaci udziału w podatku od wartości dodanej (udziały 
w VAT funkcjonują m.in. w Hiszpanii). Jak się wydaje, rozwiazania te w Polsce 
pozostają na razie jedynie w formie postulatów. Mając na względzie zróżnico-
waną bazę podatkową samorządów, wskazać należy na dysfunkcje w systemie 
wyrównywania dochodów w formie subwencji w części wyrównawczej, która 
w dotychczasowej formule znacząco obciąża budżety samorządów o silnej sy-
tuacji ekonomicznej, często hamując ich rozwój, i jednocześnie demotywuje do 
sprawnego działania te jednostki samorzadowe, które są subwencjonowane.

W przypadku przewozów samofinansujących warte rozważenia jest po-
zyskanie współfinansowania w formie kapitału prywatnego zapewniające 
w zależności od formy współpracy finansowanie i zarządzanie infrastrukturą 
transportową. Coraz częściej rozpatrywanym źródłem są wpływy pozyskiwane 
w wyniku tzw. przechwytywania wzrostu wartości nieruchomości wynikającej 
z inwestycji w infrastrukturę transportową. W tym ujęciu transport traktuje się 
jako sieć użyteczności publicznej i pobiera się opłatę od użytkowników. Wyso-
kość opłaty jest ustalana na podstawie obciążenia danej sieci wygenerowanego 
przez nieruchomość.

W odniesieniu do problemu finansowania widoczne jest niedostosowanie 
rozwiązań prawnych do wymogów współczesnego rynku przewozów pasażer-
skich. Rozwiązania adekwatne do koncepcji zintegrowanego transportu regio-
nalnego wykraczać muszą poza wytyczne zawarte w powyższych przepisach, 
a więc mieć charakter nowatorski, tym bardziej że nie powinny stać w sprzeczności 
z tymi przepisami.

Proponowana koncepcja wymaga rozwiązania problemów współfinansowa-
nia czy – inaczej mówiąc – podziału obowiązku finansowania transportu mię-
dzy:

– różne samorządy,
– organizatorów a operatorów i przewoźników.
Podział finansowania odzwierciedla przedstawiony wcześniej problem po-

działu obowiązków i kompetencji między samorządy.
Drugi problem dotyczy finansowania usług świadczonych przez operato-

rów i przewoźników. Pojawia się tutaj problem motywowania usługodawców 
do zwiększania efektywności przewozów, w tym podziału ryzyka związanego 
z pozyskiwaniem dochodów ze sprzedaży usług. Najprostszym sposobem jest 
dofinansowanie przewozu, a nie pasażera, czyli przykładowo dopłata do 
wozokm, pociągokm.
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W finansowaniu powinny mieć udział również podmioty realizujące usługi 
transportowe, chociażby dlatego, że uzyskują znaczne korzyści z włączenia ich 
do systemu, pewność zatrudnienia, wizerunek solidnej firmy wynajętej przez 
władze regionu.

Ważnym problemem jest podział finansowania między samorządy. Naj-
prościej byłoby podzielić finansowanie według wielkości pracy przewozowej, ale 
przy założeniu, że dany przejazd, nawet jeżeli wykonywany jest w obrębie danej 
jednostki terytorialnej, stanowi etap w całym procesie przewozowym, a proces 
ten ma charakter regionalny. 

W kwestii obciążania samorządów lokalnych można też kierować się wy-
ceną kosztu jednostkowego usługi transportowej przypadającego na dany 
samorząd. Można wskazać na dwie skrajne metody rozliczania kosztów 
i przychodów:

− precyzyjne monitorowanie przewozów na bieżąco,
− okresowe badania potoków podróżnych, na podstawie których przy-

dzielane będą środki finansowe.
Problem finansowania jest jednak szczególnie trudny do rozwiązania i nale-

ży go rozpatrywać w powiązaniu z pozostałymi aspektami zarządzania transpor-
tem regionu. O ile podział finansowania samych przewozów jest jeszcze stosun-
kowo prosty do zrealizowania, to spore trudności związane są z finansowaniem 
inwestycji w sieć transportową – także obiekty, w których będzie następowała 
zmiana środków transportu, a więc i rodzaju przewozów. Można właściwie po-
wiedzieć, że są to punkty wyznaczające granice różnych rodzajów przewozu, za 
które odpowiedzialne są odrębne szczeble samorządowe.

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione wcześniej problemy i wątpli-
wości, warte rozważenia byłoby powołanie niezależnej od żadnego pojedyncze-
go samorządu jednostki zarządzającej całym transportem i odpowiedzialnej za 
wszystkie aspekty funkcjonowania transportu. Jednostka taka byłaby finansowa-
na z budżetu zasilanego przez samorządy z dużymi uprawnieniami co do wydat-
kowania środków finansowych.

Model zintegrowanego transportu regionalnego ujmującego zaprezentowane 
powyżej propozycje przedstawiony jest na rys. 2. Jest to ogólny schemat – więcej 
szczegółów w odniesieniu do jednego tylko aspektu, czyli podziału zadań prze-
wozowych między przewoźników, przedstawiono na rys. 3.
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Zrównowa ony system transportu 

Efektywny transport  
(tani i dobry jako ciowo)
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regionalnym (organizacja, planowanie) 
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procesów

Optymalny stopie
regulacji rynku 
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Rys. 2 Model zintegrowanego transportu regionalnego i jego wpływ na zrównoważony 
rozwój regionu

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Model zintegrowanego transportu regionalnego i jego wpływ na zrównoważony 
rozwój regionu

Źródło: opracowanie własne.
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8. Warunki realizacji koncepcji oraz możliwe zagrożenia

Największymi wyzwaniami przy opracowywaniu koncepcji zintegrowane-
go transportu regionalnego są:

− podział organizacji tego transportu między poszczególne szczeble samo-
rządowe,

− podział zasad finansowania regionalnego systemu transportowego,
− ustalenie zasad współpracy z przewoźnikami.
Przy opracowywaniu koncepcji zintegrowanego transportu regionalnego 

i konkretyzowaniu proponowanych rozwiązań największym wyzwaniem jest 
podział organizacji tego transportu między poszczególne szczeble samorządowe 
(gminne, powiatowe i wojewódzki). Integracja transportu przez tworzenie sieci 
z punktami przesiadkowymi wymaga podziału odpowiedzialności za transport, 
w tym jego finansowania. Połączenia transportowe tworzone na terenie jedno-
stek terytorialnych mogą mieć charakter lokalny lub regionalny. Pasażer może 
odbyć podróż na terenie gminy i w granicach gminy tę podróż zakończyć. Może 
też przesiąść się w inny środek transportu i podróż kontynuować. W pierwszym 
wypadku za organizację transportu odpowiedzialna będzie gmina, w drugim 
– powiat lub województwo. Pozornie nie stwarza to problemu, ponieważ pasażer 
korzysta z dwóch lub więcej linii komunikacyjnych. Problem pojawia się jednak 
wtedy, gdy połączenia niższego rzędu mają się stać elementami połączeń wyższe-
go rzędu, a więc rozwiązania transportowe na niższym szczeblu są podporządko-
wywane potrzebom szczebla wyższego. W takim wypadku sprawiedliwy byłby 
podział obowiązków między poszczególne szczeble. Tworzenie alternatywnych 
połączeń w stosunku do lokalnych, czyli zwiększania liczby tych połączeń, ra-
czej nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego. Poza tym nadal pozostaje prob-
lem oddzielenia odpowiedzialności za transport. Idei tworzenia sieci zintegrowa-
nej nie sprzyja podział odpowiedzialności uregulowany w ustawie o publicznym 
transporcie zbiorowym. Jednak, pomijając ustawę (której zapisy są sformułowa-
ne ogólnikowo i istnieje możliwość odpowiedniego uzasadnienia stosowanych 
rozwiązań), problem i tak pozostaje. Bez konkretnych, praktycznych rozwiązań 
dotyczących podziału kompetencji koncepcja pozostaje tylko ogólną teoretyczną 
konstrukcją, która nie będzie miała zastosowania. Oczywiście koncepcja zawsze 
ma charakter ogólny i wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do danego prak-
tycznego problemu. Jednak brak wskazania możliwych sposobów rozwiązania 
powyższego problemu zostawiłoby wrażenie, że koncepcja jest niekompletna. 
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Problem można rozwiązać przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, 
czemu sprzyjać może zastosowanie zintegrowanego biletu. Bilet taki w postaci 
karty elektronicznej mógłby służyć do monitorowania tras przejazdu pasażerów, 
co stanowiłoby podstawę do rozliczeń między samorządami. Rozwiązanie takie 
pozwoliłoby ponadto na zbieranie informacji statystycznych, bardzo przydatnych 
przy konstruowaniu polityki transportowej regionu. 

Jeżeli miałby być powołany zarządca – organizator transportu, to komu by 
podlegał? Bo jeśli województwu, to w myśl ustawy województwo odpowiada za 
organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnej albo 
sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transpor-
cie morskim, w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich, w wojewódzkich 
przewozach pasażerskich na obszarze województw, które zawarły porozumienie. 
Wydaje się, że ustawa nie służy integracji transportu regionalnego. W myśl usta-
wy odpowiedzialność jest podzielona według klucza administracyjnego, co samo 
w sobie wydaje się logiczne, jednak nie uwzględnia tego, że przewozy w obrębie 
danej jednostki administracyjnej mogą być elementem przewozów o większym 
zasięgu. Należy więc uczynić rozróżnienie między przewozem realizowanym 
w obrębie danej jednostki a przewozem docelowym.

Pomocnym w rozwiązaniu problemu podziału zadań może być właśnie zin-
tegrowany bilet. Bilet taki w założeniu ma służyć promocji transportu regional-
nego, ale może ułatwić koordynację zadań na poszczególnych szczeblach. Może 
ułatwić rozliczenia, ale również system, którego bilet jest elementem, może po-
zwolić na identyfikację celu podróży – lokalnego czy regionalnego.

Skupienie zarządzania w jednym podmiocie może być jednak bardzo trud-
nym zadaniem do udźwignięcia przez ten podmiot. Samorządy powinny zostać 
włączone w proces tworzenia zintegrowanego systemu, przejmując odpowie-
dzialność np. za proces wyboru lokalnych operatorów i przewoźników, jednak 
w ramach narzuconych przez podmiot koordynujący (np. określenie kryteriów 
wyboru i późniejszej oceny usługodawców).

Określając model funkcjonowania transportu publicznego w regionie, trze-
ba pamiętać również o zgłaszanych postulatach transportowych przez użytkow-
ników transportu, czyli pasażerów. Mowa tu przede wszystkim o tych najważ-
niejszych, jak: czas podróży, częstotliwość połączeń, dostępność do punktów 
transportowych, kompleksowość obsługi (w postaci zintegrowanego systemu 
informacji oraz koordynacji rozkładowej i taryfowej), i wreszcie: konkurencyjna 
cena za przejazd, porównywalna przede wszystkim z kosztem przejazdu samo-
chodem osobowym. 
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Czas podróży jest obecnie jednym z ważniejszych postulatów. Mowa tu 
oczywiście o czasie łącznej podróży, liczonym od odjazdu z miejsca początko-
wego do przyjazdu do miejsca docelowego. Znaczenie ma w tym przypadku 
prędkość handlowa środków transportu oraz skomunikowania w punktach prze-
siadkowych, zwłaszcza w odniesieniu do transportu kolejowego. W kolejowych 
przewozach pasażerskich wartość prędkości handlowej zależy przede wszystkim 
od prędkości technicznej, a ta z kolei uwarunkowana jest głównie stanem tech-
nicznym drogi kolejowej oraz taboru przewozowego. Niewątpliwie więc spełnie-
nie postulatu zoptymalizowania czasu podróży pasażera wiązać się musi z ko-
niecznymi inwestycjami dotyczącymi zarówno modernizacji linii kolejowych, 
jak i modernizacji oraz zakupu nowego taboru. Zwłaszcza zakupy dodatkowe-
go taboru (np. autobusów szynowych) będą koniecznością również w związku 
z koniecznością spełnienia postulatu częstotliwości połączeń18. Jeżeli transport 
kolejowy ma dobrze odgrywać swoją rolę w systemie zintegrowanego transportu 
publicznego w regionie, to należy zapewnić odpowiednią częstotliwość kursowa-
nia pociągów. Czas pobytu podróżnego w węzłach przesiadkowych musi zostać 
zoptymalizowany do niezbędnego minimum. W przeciwnym razie skomuniko-
wania staną się „wąskim gardłem”, co skutecznie zniechęci ludzi do korzystania 
z oferty transportu publicznego. Nie należy również zapominać o konieczności 
zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych19 przy dworcach autobuso-
wych, kolejowych i przystankach węzłowych komunikacji podmiejskiej w celu 
umożliwienia pozostawienia samochodów osobowych, a latem również pojaz-
dów jednośladowych, i realizacji przesiadki na środki publicznego transportu 
zbiorowego (system „Park & Ride” oraz „Bike & Ride”). Wszystkie te działania 
spowodują w konsekwencji lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury kole-
jowo-drogowej (dworce kolejowe, autobusowe, przystanki dworcowe), jej moder-
nizację i rozbudowę, i wpłyną pozytywnie na warunki podróżowania środkami 
komunikacji publicznej, co w efekcie przełoży się na większą liczbę pasażerów.

Sprawą kontrowersyjną jest koncepcja konkurencji regulowanej, która może 
sprawiać wrażenie tak naprawdę monopolu, ponieważ daną linię komunikacyjną 
obsługuje jeden przewoźnik. Idea konkurencji regulowanej może więc wydać 
się pojęciem wewnętrznie sprzecznym. Konkurencja zakłada liberalizację, a nie 
regulację rynku. Oczywiście jest ona pewnym kompromisem. Warto zwrócić 

18 Konieczne jest w związku z tym zwiększenie ilostanów taborowych. Zgodnie z ustawą 
o transporcie kolejowym (DzU z 2003 r. nr 86, poz. 789 z późn. zm.) ze środków publicznych mogą 
być finansowane lub współfinansowane wydatki w zakresie zakupu i modernizacji pojazdów kole-
jowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich (art. 38, ust. 6).

19 Przy zapewnieniu również możliwości ochrony tych pojazdów.
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uwagę, że oba te podejścia mają ma celu podniesienie efektywności, ale w całko-
wicie odmienny sposób. Pierwsze – przez poddanie podmiotów gospodarczych 
mechanizmom rynkowym, które wymuszają działania proefektywnościowe. 
Drugie – odwrotnie, stwarzają możliwości zwiększania efektywności dzięki 
korzyściom skali działania. Kompromis polega na tym, że usługodawcy dopusz-
czeni do obsługi danej linii nie dzielą się rynkiem z konkurentami w danym 
przedziale czasowym, jednak konkurencja istnieje – między przedsiębiorstwami 
startującymi w przetargach na obsługę danych linii – i może ich wyeliminować 
z rynku w następnym okresie. Poza tym sam system transportowy jako całość 
konkuruje z alternatywnymi sposobami podróżowania – motoryzacja indywidu-
alna, prywatna komunikacja autobusowa i mikrobusowa (jeśli będzie dozwolo-
na). Bodźce do zwiększania wysiłków przez operatorów i przewoźników na rzecz 
zwiększania efektywności i poprawy jakości będą istniały.

Podsumowanie

Proponowana koncepcja tworzona była z myślą o dwóch możliwych warian-
tach:

− odmiennym niż obecnie prawodawstwie,
− obecnych uwarunkowaniach prawnych, starających się do tych uwarun-

kowań dostosować.
Chociaż Ustawa nie sprzyja integracji transportu w regionie, to jednak nie 

można z drugiej strony z całą stanowczością twierdzić, że w tej integracji sta-
nowią poważną przeszkodę. Rozwiązania tu przedstawiane wymagałyby albo 
zmian w prawie, albo dostosowania tych rozwiązań w szczegółach w taki sposób, 
aby spełnione zostały wymogi ustawowe. 

Autorzy z jednej strony postulują, aby ustawodawcy w przyszłości uwzględ-
nili możliwość elastycznego podejścia do kwestii zarządzania transportem re-
gionalnym, nie mówiąc już o tym, aby takie rozumienie pojęcia transportu 
regionalnego, jakie znajduje się już w literaturze przedmiotu, znalazło swoje 
odzwierciedlenie w prawodawstwie. Chodzi tu przede wszystkim o problem 
trzymania się tradycyjnej zasady podziału zadań przewozowych według klucza 
administracyjnego. Autorzy proponują pozostawienie dużej swobody w podziale 
zadań przewozowych między samorządy.

Z drugiej strony, zapisy w Ustawie są bardzo ogólne i nie wykluczają zupeł-
nie rozwiązań proponowanych w niniejszej koncepcji. Jest to kwestia interpre-
tacji przepisów. Przykładowo stworzenie Zarządu Transportu Regionalnego nie 
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oznacza, że województwo zacznie wyręczać gminy i powiaty w odpowiedzial-
ności za transport. Samorządy mogą odpowiadać za połączenia na swoim tere-
nie, integrując je jednocześnie z systemem transportu regionalnego. Spełnienie 
warunków określonych w Ustawie byłoby chyba najbardziej możliwe, gdy taki 
Zarząd nie podlegał żadnemu pojedynczemu samorządowi, a jego rola miała cha-
rakter głównie koordynacyjny.

Należy również mieć na uwadze, że przedstawiona koncepcja zakłada go-
towość władz samorządowych do zwiększania dostępności transportowej miesz-
kańców. Mówiąc inaczej, propozycje zawarte w tej koncepcji skierowane są do 
samorządów, które borykają się z problemem niskiej dostępności, jednak zapew-
nienie tej dostępności znacznie przekracza przede wszystkim finansowe (ale nie 
tylko) możliwości jednostek samorządowych. Takie założenie jest bardzo istot-
ne, ponieważ w przypadku samorządów, które w chwili obecnej nie zajmują się 
organizacją przewozów i jej nie finansują, wdrożenie powyższych propozycji 
oznacza dodatkowe obciążenia finansowe i dodatkowy wysiłek organizacyjny. 
W związku z tym nasuwa się tutaj kolejny logicznie z tego wynikający postulat, 
że należałoby stworzyć skuteczne narzędzia obligujące władze samorządowe do 
zapewnienia minimalnej chociaż obsługi transportowej (np. przez odpowiednie 
regulacje prawne).
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THE CONCEPT OF FUNCTIONING OF REGIONAL PASSENGER TRANSPORT 

Summary

The article presents the model – the idea of   the functioning of the regional pas-
senger transport. This concept takes into account conditions of implementation by local 
transportation in the region resulting mainly from the Law on public transport and in 
particular financial constraints.
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