
Ekonomia Sektora Samorządowego 
Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w latach  2019-2021. 

Zagadnienia wybrane. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copyright © Niezależny ekspert dr inż. Andrzej Abramowicz 

ess.abramowicz@gmail.com 

Andrzej Abramowicz 

Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w latach  2019-

2021. Zagadnienia wybrane. 

Wstęp 

Kilka dni temu rozpoczęły się konsultacje Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 

miesięcy od ogłoszenia. Przewiduje się, że ustawa będzie obowiązywała do końca 2021 roku, 

czyli do tego czasu będą wypłacane dotacje. Po tym terminie wypłaty projektowanych środków 

będą wypłacane wg. zasad nowej, mającej wejść w życie od 1.01.2022 r. ustawy o zmianie 

ustawy o PTZ1 oraz niektórych innych ustaw m.in. ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W artykule omówione zostały 

podstawowe zagadnienia korzystania z możliwości jakie stwarza projektowana ustawa. 

Cel i zakres projektowanych przepisów 

Projekt ustawy ma na celu: 

 zahamowanie postępującego wykluczenia komunikacyjnego w wielu rejonach kraju, 

co ma zapewnić w okresie 10 kolejnych lat co roczne dofinansowanie przewozów 

autobusowych, 

 utworzenie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej w maksymalnej wysokości oszacowanej na 800 mln zł/rok, 

 dofinansowanie nierentownych połączeń autobusowych i zakłada, że organizator2, 

który będzie pokrywał co najmniej 30% deficytu3 otrzyma od rządu dopłaty w wys. 

0,80 zł do każdego wozokilometra. 

                                                           
1 Ustawa o Publicznym Transporcie Zbiorowym 
2 organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu terytorialnego, zapewniająca 

funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; art. 4, ust . pkt. 9). Na podstawie Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2016, 2435. 
3 Cytat z projektu projektowanej Ustawy –„Art. 2 ust. 1 wprowadza pojęcie „ceny usługi”. Pojęcie to oznacza 

kwotę deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej wyrażoną w złotych w odniesieniu do 1 

wozokilometra. W ust. 2 zostało określone w jaki sposób należy rozumieć kwotę deficytu. Jest to kwota 

rekompensaty pomniejszona o rozsądny zysk obliczony zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 1370/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie 
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Z oczywistych względów projekt ustawy nie zapewnia dopłat4 dla wszystkich organizatorów. 

Dopłaty będą wypłacane do wyczerpaniu limitu na dany rok. O przyznaniu dopłaty będzie 

decydowała kolejność zgłoszeń.   Projekt ustawy również nie wymaga notyfikacji KE, bowiem 

nie stanowi pomocy publicznej. Podobne rozwiązania stosowane są w Niemczech, Szwecji5, 

Czechach6 i na Łotwie lub na Malcie.  

Warto zauważyć, że dopłaty dotyczą wyłącznie organizatorom usług o charakterze użyteczności 

publicznej, tzn. przewozów organizowanych przez samorządy, na podstawie Ustawy o PZP.  

    

Niektóre ważne liczby dotyczące projektowanej ustawy 

Według różnych szacunków, w Polsce liczba osób wykluczonych komunikacyjnie 

zawiera się między 13 a 14 milionów. Osoby te zamieszkują tereny w gminach, które nie maja 

zorganizowanego transportu publicznego. Autor nie natrafił na badania, które rozgraniczają 

wykluczenie komunikacyjne na kolejowe i autobusowe, dlatego Autor dla dalszych rozważań 

wziął pod uwagę liczbę dotyczącą wykluczenia komunikacyjnego równą 13 mln osób. 

Według oceny skutków projektowanej regulacji podano: - „Obecnie na rynku 

publicznego transportu zbiorowego funkcjonują głównie przewoźnicy realizujący przewozy na 

zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób 

w krajowym transporcie drogowym, głównie na liniach rentownych o dużych potokach 

pasażerskich. powyższa sytuacja przyczyniła się do powstania na mapie komunikacyjnej kraju 

białych plam transportowych, a pasażerowie są systematycznie pozbawiani należnego im 

dostępu do transportu publicznego zwłaszcza na obszarach oddalonych od dużych aglomeracji 

miejskich.” Według tej samej oceny liczba przewożonych pasażerów w transporcie drogowym 

to 312 148 tys.  (przewozy regularne  w krajowym transporcie drogowym)7.  

                                                           
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i 

(EWG) nr 1107/70. Zdefiniowanie pojęcia „ceny usługi” oraz „kwoty deficytu” jest niezbędne dla określenia 

przedmiotu dopłat oraz jednolitego ich stosowania przez organizatorów w ramach przedmiotowej ustawy” 
4  Organizator, któremu została udzielona dopłata, jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

księgowej otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 
5 Wolański M., Paprocki W., Mazur B., Soczówka A., Jakubowski B., Publiczny transport zbiorowy poza 

miejskimi obszarami funkcjonalnymi diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje. 

Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016. 
6  Ibidem.  
7 Główny Urząd Statystyczny –  Transport – wyniki działalności w 2017 r 
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Zatem, 800 mln złotych przeznaczone na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych 

wykluczonej liczby osób oznacza ok. 61,5 złotych na jednego wykluczonego i pozwala na 

dofinansowanie blisko 78 wozokilometrów na jednego wykluczonego pod warunkiem, że 

deficyt na dofinansowanej linii nie przekroczy 1,14 złotych na wozokilometr. Wynika to z 

logiki, bowiem zgodnie z zasadą zawartą w projekcie ustawy, która uzależnia przyznanie 

dofinansowania 0,8 zł/wozokilometr pod warunkiem, że deficyt na dofinansowywanej linii w 

min. 30% pokryje organizator, czyli samorząd. Sytuacja będzie dużo lepsza na liniach gdzie 

deficyt w większym stopniu (niż 30%) pokryje samorząd.   

 

Wspomnieć należy, że w omawianym projekcie – „Dodatkowo przewidziano środki 

jakie są potrzebne na zapewnienie etatów w celu wykonywania zadań określonych w ustawie w 

liczbie: 64 dla urzędów wojewódzkich (6 etatów na urząd) oraz 8 w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw transportu.” 

Zakończenie  

Po 1989 roku, w okresie transformacji ustrojowej rola zapewnienia komunikacji o 

charakterze usług użyteczności została pozostawiona sama sobie. Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej (PKS), które spełniały to zadanie zostały poddane gremialnej 

komercjalizacji  lub komunalizacji. Z tych przedsiębiorstw powstały spółki prawa handlowego 

i mimo tego utrzymywały jeszcze przez wiele lat po transformacji przewozy nierentowne, czyli 

te które teraz państwo chce reaktywować. Dzisiaj z liczby 176 PKS – ów w rękach państwa 

pozostało kilka. Pozostałe zostały zlikwidowane, bądź sprzedane.  

Przeciwstawienie się w bieżącym 2019 roku negatywnym trendom narastającego 

wykluczenia komunikacyjnego w Polsce należy ocenić pozytywnie bez względu na zakres 

projektowanych działań zawartych w projekcie Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa w proponowanym zakresie, w 

pewnym stopniu wychodzi naprzeciw postulatom krytyków aktualnie obowiązującej ustawy o 

PTZ. W Polsce istnieje potrzeba wyznaczenia standardów komunikacyjnych takich jak np.: 

standard:  

 minimalnego poziomu obsługi wykluczonych rejonów, 

 skomunikowania połączeń, miejscowość - gmina – powiat – województwo, 
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 obligatoryjnego ustalania w planach transportowych obszarów wykluczenia 

komunikacyjnego i sposobów zapobiegania takim zjawiskom. 

W jakim zakresie projekt Ustawy gwarantuje ograniczenie wykluczenia trudno jest 

mówić teraz. Z oceną należy poczekać do czasu uchwalenia Ustawy, jej wdrożenia i 

funkcjonowania choćby przez rok. 

 

 


