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Ograniczony dostęp do zróżnicowanego rynku pracy, placówek 
edukacyjnych oraz instytucji opieki zdrowotnej, utrudnienia w do-
stępie do wysokiej jakości usług poprawiających poziom życia, 
drastyczne zmniejszenie popytu w sektorze usług oraz działalno-
ści turystycznej i kulturalnej regionu oraz masowa motoryzacja 
społeczeństwa skutkująca degradacją środowiska naturalnego.

Choć wykluczenie transportowe przynosi ze sobą wymierne szkody dla środo-
wiska gospodarczego kraju, jego przyczyny wciąż nie zostały prawidłowo okre-
ślone. Większość ekspertów podejmujących się dyskusji na ten temat skrzętnie 
unika aspektów związanych z ciężką sytuacją prywatnych przedsiębiorstw, wszak 
przecież łatwiej powiedzieć, że za wykluczenie transportowe odpowiadają przed-
siębiorcy, którzy mieli czelność uruchamiać przewozy wyłącznie na tych liniach, 
gdzie osiągali przychody, a jednocześnie domagać się od ludzi pokrzywdzonych 
wykluczeniem komunikacyjnym, by składali się oni na kiepską pod względem 
jakościowym komunikację powiatową lub gminną.

Ten niebagatelny infantylizm poważnie spłyca problem wykluczenia trans-
portowego czyniąc z niego element politycznego manifestu sprzyjającego tym 
środowiskom politycznym, które swój elektorat budują na cierpieniu innych ludzi. 
Do tego dochodzi kwestia poważnych korzyści finansowych dla samych specjali-
stów, którzy wraz z przenoszeniem odpowiedzialności za usługi przewozowe na 
jednostki samorządu terytorialnego wygrywają przetargi na przygotowywanie 
planów mobilności dla poszczególnych regionów. Trudno oczekiwać więc, by te 
osoby działały na swoją niekorzyść.

Niniejszy artykuł ma przybliżyć rzeczywiste przyczyny wykluczenia transporto-
wego, o których nie przeczytacie w portalach branżowych lub profilach społecz-
nościowych transportowych aktywistów. Dopóki czerpią oni wymierne korzyści 
z obecnego stanu rzeczy ta patowa sytuacja związana z pogarszającą się jakością 
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przewozów pasażerskich nie ulegnie zmianie. Artykuł ten nie ma na celu bronić 
przewoźników, którzy świadomie monopolizowali lokalny rynek przewozowy – 
ich istnienie można jednak „zawdzięczać” sytuacji, w jakiej zmuszeni są działać 
wszyscy prywatni przedsiębiorcy.

Kosmiczne obciążenia fiskalne dla przewoźników

Cytat Benjamina Franklina o tym, że pewne są na tym świecie tylko śmierć i po-
datki, jest już sztampą, ale wciąż celnie obrazuje problemy, z jakimi zmagają się 
przedsiębiorcy. Oczywiście część przypadków opisanych w niniejszym rozdziale 
można przypisać do dowolnej działalności gospodarczej, natomiast działalność 
gospodarcza w przewozie osób, choć przecież niskomarżowa, uciskana jest na 
każdym kroku kolejnymi opłatami, które skutecznie zniechęcają ambitniejsze 
jednostki do zajmowania się tą branżą usług.

Do podstawowych obciążeń przewoźników zaliczyć należy podatek docho-
dowy oraz podatek od towarów i usług. Podatek dochodowy w swojej naturze 
zniechęca przedsiębiorców do oszczędzania oraz ekspansji. Przewoźnicy nie są 
w stanie zachować na tyle kapitału, by spożytkować go na rzecz zwiększenia wy-
konywanej pracy eksploatacyjnej, uruchomienia nowych połączeń, czy w końcu 
poprawy jakości usług, ponieważ wysokość podatku dochodowego pozbawia 
przewoźników odpowiedniego kapitału.

Podatek od towarów i usług dla biletów komunikacyjnych został określony na 
poziomie 8%, przy czym należy pamiętać, że przewoźnicy nie realizują wyłącznie 
przewozów. Dodatkowe źródło przychodów przewoźnika stanowi dystrybucja 
przestrzeni reklamowej wewnątrz oraz na zewnątrz pojazdu (objęta już 23% 
podatkiem VAT) czy realizacja przewozów na zlecenie (tu znów „tylko” 8%). Ko-
nieczność każdorazowej weryfikacji odpowiedniego podatku jest dodatkowym 
obciążeniem przedsiębiorcy.
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Przewoźnik jest również pracodawcą, a pełnienie tej funkcji to nie tylko za-
pewnienie odpowiednich warunków pracy dla wszystkich pracowników, ale 
również odpowiedzialność finansowa dotycząca opłat dodatkowych wymaganych 
przez państwo przy zawieraniu umów o pracę. Opłaty oraz składki naliczane do 
wynagrodzenia stanowią nawet 40% wszystkich kosztów pracodawcy przypa-
dających na jednego pracownika. Należą do nich: ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz wypadkowe, a także zaliczki na poczet 
podatku dochodowego, wpłata na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. Dodając do tego PPK pracownik traci jeszcze więcej.

Pewną formą podatku, do którego uiszczenia zmuszani są przedsiębiorcy za-
interesowani działalnością przewozową, są również wszelkie opłaty sądowe oraz 
urzędowe, bo choć organy te są już utrzymywane za pieniądze podatników, to 
przy każdej okazji przedsiębiorca musi wyłożyć kolejne kwoty na uzyskanie zgód 
oraz zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie działalności. W przypadku przewozu 
osób dodatkowe opłaty są pobierane niemal na każdym kroku – egzamin na cer-
tyfikat kompetencji zawodowych w Instytucie Transportu Drogowego, zezwolenie 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w lokalnym Urzędzie Gminy 
oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym w zależności od trasy planowanej linii komunikacyjnej. 
Nawet za każdy wypis z dwóch ostatnich dokumentów należy osobno zapłacić.

Generalnie wspomniany w poprzednim akapicie certyfikat jest dokumentem, 
którym przewoźnik musi dysponować, żeby w ogóle ubiegać się o kolejne ze-
zwolenia. Często jest dokumentem warunkującym samo założenie działalności 
gospodarczej. Aby przystąpić do egzaminu należy uiścić opłatę w wysokości 800 
złotych oraz złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu na około miesiąc przed 
jego terminem. Druga sprawa to przygotowanie do egzaminu. Plus jest taki, że 
kursy przygotowujące do egzaminu nie są obowiązkowe. Możesz przystąpić do 
niego z ulicy, pod warunkiem że dysponujesz wystarczającą wiedzą z zakresu 
transportu.
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Trudność samego egzaminu sprawia, że ludzie chętniej decydują się na sko-
rzystanie z kursów, co skrzętnie wykorzystują przedsiębiorcy oferujący kursy 
przygotowujące do egzaminu (do nawet 2000 zł za pełen zestaw zajęć). Można 
powiedzieć, że wymóg państwowy wygenerował machinę biznesową, na której 
korzystają nieliczni. Samo posiadanie certyfikatu nie determinuje rzecz jasna 
wysokiej jakości usług. Jest tylko dokumentem, który bezwzględnie musi posiadać 
każdy przewoźnik.

W zależności od gminy, w której rejestrujemy pojazd, jesteśmy zobowiązani do 
uiszczenia określonej opłaty raz w roku w wysokości oraz w terminie ustalonym 
uchwałą. Ustawodawca w przypadku autobusów nie określa jednak minimalnej 
wysokości podatków od środków transportu, w związku z czym podatek ten 
w przypadku autobusów może nie być pobierany. Niestety analizując ten temat 
nie natknąłem się na gminę, która odznaczała się aż tak przyjaznym nastawieniem 
do przewoźników.

W województwie śląskim najniższą stawkę podatku od środków transportu 
w przypadku autobusów oferuje gmina Wisła, gdzie za jeden zarejestrowany 
pojazd należy zapłacić 312 zł (za pojazd z liczbą miejsc mniejszą niż 22) lub 432 
zł (za pojazd z większą liczbą miejsc). Na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny 
opłaty wynoszą już 1188 zł (za pojazd z liczbą miejsc mniejszą niż 22) lub 2500 
zł (za pojazd z większą liczbą miejsc).

Na cenę oleju napędowego, będącego wciąż najpopularniejszym źródłem 
energii wykorzystywanej do napędzania autobusów, składa się podatek VAT 
w wysokości 23%, opłata emisyjna w wysokości 2%, opłata paliwowa w wyso-
kości 6% oraz podatek akcyzowy w wysokości 23%. Oznacza to, że aż połowa 
ceny oleju napędowego to podatki, którymi w sposób pośredni obciążony jest 
przewoźnik.

Jeżeli przewoźnik dysponuje własnym terenem, budynkiem biurowym oraz 
zapleczem technicznym, jest on zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych 
z lokalnym podatkiem od nieruchomości. Choć w przeciwieństwie do pozostałych 
podatków jest on generalnie znikomy, to jest on wisienką na tym obrzydliwym 
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torcie, który nie pozwala się rozwijać przedsiębiorstwom transportowym w Pol-
sce. Jeżeli przewoźnik terenem takowym nie dysponuje, to opłaca ten podatek 
pośrednio jako klient przedsiębiorstw zajmujących się dzierżawą takich obiektów 
na potrzeby innych podmiotów.

Poza przedstawionymi powyżej obciążeniami należy również dodać inne 
opłaty, które wpływają na ostateczny koszt działalności gospodarczej w trans-
porcie osób. Dotyczą one bezpośrednich opłat za korzystanie z infrastruktury 
transportowej (e-TOLL oraz opłaty za korzystanie z przystanków), obowiązkowe 
ubezpieczenia OC oraz dodatkowe ubezpieczenia, przeglądy techniczne, legali-
zację tachografów, wymianę oleju, serwis klimatyzacji oraz wymianę opon. Do 
tego opłaty za parkowanie, korzystanie z myjni oraz koszty napraw bieżących. 
Jak przy tak krwiożerczym systemie ma się opłacać publiczny transport zbiorowy, 
skoro swoje koszty generuje sama działalność przewozowa?

Ulgi ustawowe

Obciążenia fiskalne oraz obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów po-
świadczających zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w przewozie 
osób nie są jedynymi obowiązkami nałożonymi przez państwo na przedsiębior-
stwa transportowe. Przewoźnicy realizujący przewóz osób zobowiązani są również 
do honorowania ulg ustawowych, jednakże obowiązujący od wielu lat system 
nie zaspokaja potrzeb pasażerów, generuje natomiast wiele problemów, które 
uderzają bezpośrednio w prywatnych przewoźników uruchamiających przewozy 
na własne ryzyko.

Pierwsza ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicz-
nego transportu zbiorowego została podpisana przez Prezydenta RP 20 czerwca 
1992 r. Na jej podstawie uwzględniano wyłącznie przejazdy ulgowe (w wysokości 
50%) oraz bezpłatne. Ustawa wskazywała również podmioty odpowiedzialne 
za rekompensowanie przewoźnikom utraty przychodów z tytułu honorowania 
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uprawnień do ulg ustawowych. Dziesięć lat później treść ustawy zmieniono 
w sposób kuriozalny, wprowadzając różny stopień ulg oraz zmieniając proces 
rekompensaty dla przewoźników.

Celem zmiany ustawy było ograniczenie możliwości oszustw związanych ze 
sprzedażą dwóch biletów ulgowych jako jednego biletu normalnego, co stało się 
dość powszechną praktyką wśród przewoźników na przełomie tysiącleci. Sytu-
acja ta została wykryta przez nagły wzrost wartości roszczeń o rekompensaty za 
honorowanie ulg ustawowych. Przez jednorazowy występek kilku przewoźników 
zmodyfikowano obowiązujący do tej pory system ulg ustawowych, traktując z góry 
wszystkich prywatnych przedsiębiorców jako potencjalnych złodziei.

Pierwotny prosty podział ulg ustawowych uwzględniał bezpłatne przejazdy 
dla dzieci w wieku do lat 4, umundurowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
funkcjonariuszy celnych, umundurowanych policjantów, żołnierzy, przewodników 
osób niewidomych oraz dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem. Na podsta-
wie ulgi w wysokości 50% przewóz mogły realizować osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym (do ukończenia 20. roku 
życia) oraz studenci do ukończenia 26. roku życia. Jeśli już były jakieś różnice 
w uprawnieniach pomiędzy poszczególnymi środkami publicznego transportu 
zbiorowego, to były one niewielkie.

Obecnie w przewozach kolejowych, przewozach autobusowych międzymia-
stowych oraz przewozach realizowanych w ramach komunikacji samorządowej, 
obowiązują rozbieżne ulgi ustawowe. Rodzaje ulg ustawowych dla poszczególnych 
rodzajów transportu zbiorowego prezentują się następująco:
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• w transporcie kolejowym w klasie drugiej (37%, 51%, 78%, 95% oraz 100% przy 
biletach jednorazowych; 37%, 49%, 51% oraz 93% przy biletach miesięcznych);

• w transporcie drogowym w komunikacji zwykłej oraz komunikacji gminnej lub 
powiatowej1 (37%, 51%, 78%, 95% oraz 100% przy biletach jednorazowych; 
33%, 37%, 49%, 51%, 78% oraz 93% przy biletach miesięcznych);

• w transporcie drogowym w komunikacji przyspieszonej (wybrane ulgi 37%, 
51%, 78%, 95% oraz 100% przy biletach jednorazowych; wybrane ulgi 37%, 
49%, 51% oraz 78% przy biletach miesięcznych);

• w transporcie drogowym w komunikacji pospiesznej (wybrane ulgi 37%, 51%, 
78%, 95% oraz 100% przy biletach jednorazowych; wybrane ulgi 37%, 51% 
oraz 78% przy biletach miesięcznych);

• w transporcie drogowym w komunikacji ekspresowej (wybrane ulgi 37%, 
51%, 78%, 95% oraz 100% przy biletach jednorazowych; brak przy biletach 
miesięcznych);

• w transporcie miejskim, gminnym, powiatowym lub komunikacji zarządzanej 
przez związki powiatowe tudzież metropolie (ustalane oraz finansowane przez 
organizatorów publicznego transportu zbiorowego).

Zróżnicowanie ulg ustawowych dla różnych form przewozu osób powoduje 
niechęć wśród pasażerów do korzystania z oferty najbardziej poszkodowanych 
w tym systemie prywatnych przewoźników autobusowych, ponieważ skompliko-
wanie ulg sprawia, że ostateczna oferta przewozowa jest dla odbiorcy całkowicie 
nieczytelna. To również wpływa na utratę pasażerów, którzy zamiast zastanawiać 
się nad wyborem ulgi po prostu korzystają z własnych środków transportu.

Pierwszym odpowiedzialnym za tak druzgocącą zmianę przepisów był rząd 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szczytem ironii jest fakt, że dzisiaj jest to pierwsze 
środowisko parlamentarne głośno nawołujące do bezwzględnej walki z wyklucze-

1 W Polsce w komunikacji gminnej oraz powiatowej mogą obowiązywać zarówno ulgi ustawowe finansowane ze 
środków publicznych (przekazywane operatorowi przez województwo) jak i ulgi lokalne uzgodnione przez daną 
jednostkę samorządu terytorialnego, która pełni rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego.
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niem transportowym. Wszak najlepiej walczyć za cudze pieniądze z problemami, 
które samemu się w przeszłości wygenerowało.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego nie jest oczywiście jedyną, która 
zawiera informacje o uprawnieniach. Przewoźnik musi pamiętać również o tych 
ulgach, które zostały ujęte w osobnych aktach prawnych:

• ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin;

• ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

• ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
• ustawa z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy 

w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska;
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Generalnie obowiązujący system ulg ustawowych jest poważnym bublem 
prawnym. Nie może być takiej sytuacji, że o uprawnieniach do ulgowych lub 
bezpłatnych przejazdów decyduje kilka osobnych aktów prawnych, a w trans-
porcie lądowym, w zależności od środka transportu, ulga w danym poziomie 
może dotyczyć różnych grup odbiorców. Jeśli uruchomimy prywatne przewozy na 
terenie miasta, nie będą przysługiwać nam ulgi oraz rekompensata ze środków 
miejskich – przewoźnik otrzyma rekompensatę i może stosować wyłącznie ulgi 
przeznaczone dla komunikacji zwykłej.

Rozbieżność w ulgach ustawowych jest również poważnym problemem dla 
przewoźników kolejowych oraz autobusowych, którzy chcieliby zawrzeć współ-
pracę w zakresie przewozu osób. Uruchomienie przewozów dowozowych do 
pociągów wymaga obecnie wielu kombinacji. Najpopularniejszą formą ominięcia 
przepisów jest uruchamianie przewozów autobusowych w ramach zastępczej 



9

komunikacji autobusowej za pociąg (jeżeli w przebiegu linii znajduje się akurat 
zamknięta linia kolejowa) lub oferowanie biletów kolejowo-autobusowych, gdzie 
obowiązują wyłącznie ulgi kolejowe, a za przejazd autobusem pobierana jest 
standardowa cena biletu.

Jak już przewoźnik odnajdzie się w tym gąszczu ulg ustawowych, pozostaje 
kwestia zalegalizowania opłat za przejazd oraz podpisanie umowy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa właściwego dla obszaru, w którym prowadzona 
jest działalność przewozowa. Obecnie do podpisania umowy oraz uzyskania 
rekompensaty za utracone przychody z tytułu honorowania ulg ustawowych 
wymagane jest zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w kra-
jowym transporcie drogowym, a także prowadzenie sprzedaży biletów na spe-
cjalizowanej kasie fiskalnej. Rozliczanie ulg ustawowych na podstawie zwykłej 
kasy fiskalnej jest bezprawne.

Oczywiście po podpisaniu umowy wszystko powinno być dla przewoźnika 
jasne i klarowne, wszak dokonał on przystosowania organizacji do spełniania 
wymogów stawianych przez akty prawne, lecz na przewoźników czekają kolejne 
pułapki. Niektóre województwa w zapisach umowy ukrywają, że nie wszystkie 
ulgi ustawowe są przez województwo rekompensowane. W województwie ślą-
skim odstępstwa od rekompensaty dotyczą chociażby biletów z ulgą 100% dla 
dzieci w wieku do 4 lat, Posłów oraz Senatorów. A nawet jeżeli rekompensata 
do reszty biletów ulgowych przysługuje, to może się okazać, że jeśli w budżecie 
województwa przewidziano za mało pieniędzy, to rekompensaty za dany miesiąc 
można w ogóle nie uzyskać. Co więcej, w świetle prawa jest to w pełni legalny 
proceder!

Organizator wymaga również od przewoźników, aby przez kilka lat archiwizo-
wali dokumenty osobiste podróżnych korzystających z ulg ustawowych (w tym 
dokumenty uprawniające do stosowania ulg ustawowych). Z perspektywy wo-
jewództwa ma to eliminować próby zakupu fikcyjnych biletów z ulgą, natomiast 
w praktyce stawia to prywatnych przewoźników w negatywnej sytuacji, ponieważ 
od czasu wprowadzenia ustawy o ochronie danych osobowych ludzie coraz 
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rzadziej decydują się na skanowanie dokumentów osobistych. W ten sposób 
prywatni przewoźnicy stawiani są w problematycznej sytuacji, ponieważ nie 
mogą prowadzić sprzedaży biletów w taki sposób jak na przykład miasta, gdzie 
zakup biletów okresowych jest możliwy za pośrednictwem aplikacji mobilnych, 
bez konieczności skanowania dokumentów osobistych na cele weryfikacji przez 
organy publiczne.

System ulg ustawowych spowodował, że przewoźnicy prywatni w znacznej 
większości przystosowali ofertę przewozową do grup społecznych objętych 
najszerszym wsparciem ze strony ulg ustawowych, aby uzyskać jak największy 
przychód. Osoby pracujące, którym nie przysługują żadne ulgi, partycypując 
w kosztach obsługi ulg ustawowych nie otrzymują często żadnej oferty prze-
wozowej i muszą podróżować na własną rękę. Nic dziwnego, że tak się dzieje, 
skoro jedyną gwarancją przychodów dla przewoźników potrafią być wyłącznie 
przewozy dla grup o szczególnych potrzebach.

W mojej opinii rozwiązania problemu ulg ustawowych należy poszukiwać albo 
w bezwzględnym uproszczeniu oraz ujednoliceniu ulg do poziomu 50% oraz 100% 
(ewentualnie 51% oraz 100%), albo w całkowitej likwidacji uprawnień, oddając 
przewoźnikom dowolność w kreowaniu oferty przewozowej dla konkretnej grupy 
klientów. Obecny system ulg jest nie do przyjęcia i generuje szereg problemów 
związanych z koniecznością weryfikacji oraz uzyskaniem rekompensaty za ich 
honorowanie.

Niestety zgodnie z treścią ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, której 
zapisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku, ustawodawca planuje pozba-
wić wszystkich prywatnych przewoźników wykonujących komercyjne przewozy 
pasażerskie możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy za honorowanie praw 
do ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów. Przewoźnik nie będzie zmuszony do 
honorowania ulg ustawowych, jednakże wśród pasażerów może wybuchnąć 
spore niezadowolenie w momencie gdy przewoźnik ogłosi, że z dniem wejścia 
w życie zapisów przedmiotowej ustawy rezygnuje z honorowania ulg ustawowych. 
Czynnik ten może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku, zwłasz-
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cza na obszarach gdzie występuje już konkurencja w postaci subsydiowanych 
przewozów.

Ciekawostka! Choć przewoźnik jest zmuszony do honorowania ulg usta-
wowych, to bywają od tego odstępstwa, na przykład na liniach komercyjnych 
uruchamianych na krótkim dystansie przez małego przewoźnika. Choć jest to 
proceder z perspektywy prawnej nielegalny, to dopóki podmiot nie ubiega się 
faktycznie o zwrot za ulgi ustawowe, podmioty uprawnione nie występują o kary 
dla takich przewoźników. Mówiąc wprost, przewoźnicy korzystają na lenistwie 
organów publicznych.

Utrudniony dostęp do przystanków komunikacyjnych

Przewoźnik, aby uruchomić połączenie komunikacyjne, musi zwrócić się do 
odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego pełniącej rolę organizatora 
publicznego transportu zbiorowego z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie 
przewozów regularnych w transporcie drogowym. Do wniosku należy załączyć 
następujące dokumenty:

• zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
• rozkład jazdy (przystanki komunikacyjne, godziny odjazdów, długość linii ko-

munikacyjnej, odległości pomiędzy przystankami, kursy oraz liczba pojazdów 
niezbędna do wykonywania przewozów zgodnie z rozkładem jazdy);

• schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią oraz przystankami;
• zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych uzyskana od właści-

ciela przystanków (najczęściej urzędu gminy, ale bywają inne abstrakcyjne 
rozwiązania);

• cennik przewozów regularnych (osobno dla biletów jednorazowych oraz mie-
sięcznych, jak również dla biletów w ofercie handlowej przewoźnika);

• wykaz pojazdów (liczba, dane szczegółowe dotyczące pojazdu oraz jego wy-
posażenia, liczba miejsc siedzących oraz stojących).
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Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogo-
wym jest dokumentem płatnym z góry za planowany okres realizacji przewozów. 
Wysokość opłat zależy od obszaru, na którym realizowany będzie przewóz. 
Może ona sięgać od 100 zł w przypadku zezwolenia na rok przy przewozach 
realizowanych na terenie gminy po nawet 700 zł w przypadku zezwolenia na 5 
lat przy przewozach realizowanych na terenie więcej niż jednego województwa. 
Zezwolenie może być wydane maksymalnie na 5 lat, a po tym okresie wymagane 
jest ponowne złożenie wniosku.

Przewoźnik jest zobowiązany do tego, by w każdym pojeździe wykorzysty-
wanym do obsługi danego połączenia znajdował się wypis z zezwolenia. Co 
ciekawe, przewoźnik nie może posiadać więcej wypisów niż pojazdów, więc gdy 
jakiś autobus ulegnie kasacji lub wykluczeniu, to przy zastąpieniu go innym należy 
najpierw zwrócić wypis do odpowiedniego urzędu, a następnie znów go pozyskać 
dla drugiego autobusu. Na dokument rzecz jasna należy poczekać, więc autobus 
zanim ruszy w drogę musi kilka dni stać i dopiero po otrzymaniu dokumentu 
może zacząć zarabiać. Oczywiście za wydanie wypisu z zezwolenia pobierana jest 
opłata w wysokości 1% opłaty za wydanie zezwolenia. Jeśli przewoźnik o tym 
zapomni, to po wydaniu zezwolenia za wypis dla pojazdu niezgłoszonego we 
wniosku o wydanie zezwolenia opłata wyniesie 11% opłaty za wydanie zezwo-
lenia. Spróbuj się nie pogubić.

Oczywiście złożenie wniosku o zezwolenie nie gwarantuje w żaden sposób, 
że przewoźnik je otrzyma. Może być nawet tak, że pomimo uzyskania zgody na 
korzystanie z przystanków komunikacyjnych urząd danej gminy stwierdzi, że 
przewoźnik nie będzie mógł zatrzymywać się na danych przystankach, niezależ-
nie od wcześniejszych uzgodnień. Organ, który otrzymał wniosek o zezwolenie, 
przeprowadza szumnie brzmiącą „analizę sytuacji rynkowej” (pod warunkiem, 
że zezwolenie dotyczy trasy o długości do 100 km). Analiza uwzględnia istnie-
jącą komunikację (w tym bezpłatną lub socjalną), wywiązywanie się przewoź-
ników z realizacji przewozów (ciekawe jak to działa, gdy przewoźnik jest publiczny), 
zmiany w natężeniu przewozu podróżnych (bo przecież nowe przewozy według 
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urzędników mogą wpłynąć negatywnie i zmniejszyć ich liczbę) oraz miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Urząd może również zasięgnąć opinii 
organizacji konsumentów.

Dana jednostka samorządu terytorialnego ma miesiąc na wydanie zezwolenia, 
natomiast zgodnie z treścią ustawy o publicznym transporcie zbiorowym czas ten 
może zostać przedłużony o kolejne 30 dni. Bywa jednak tak, że na decyzję o wy-
daniu zezwolenia można czekać nawet dłużej – bardzo wygodnym argumentem 
w 2020 roku był trwający kryzys epidemiologiczny, gdzie jeden z przewoźników 
czekał ponad trzy miesiące na zezwolenie.

Wracając jednak do dokumentów, które są wymagane przy składaniu wnio-
sków o zezwolenie na regularny przewóz osób, zatrzymajmy się na chwilę przy 
rozkładzie jazdy. Obowiązkiem przewoźnika jest wskazanie wyłącznie tych przy-
stanków, które zostały ujęte w uchwale danej jednostki samorządu terytorialnego 
sprawującej nad nimi właścicielstwo lub nadzór. Od przewoźników wymagane jest 
określenie precyzyjnej lokalizacji przystanku, wraz z przypisaniem rodzaju drogi 
(np. gminna lub powiatowa), przy której ów przystanek się znajduje. Uchwały 
jednostek samorządu terytorialnego, w przeciwieństwie do rozkładów dostar-
czanych przez przewoźników, nie są ustalane według jednolitego standardu, co 
sprawia, że przeważnie uchwały te nie zawierają wszystkich informacji, które są 
konieczne do uzyskania zezwolenia.

Bywa również tak, że wykaz przystanków nie zawiera wszystkich punktów, 
z których korzystają na przykład przewoźnicy wykonujący przewozy na zlecenie 
organizatorów. Nie wiem do końca, na jakiej zasadzie formalnej to działa, nie-
mniej wszystko wskazuje na to, że przewoźnicy obsługują przystanki w sposób 
nielegalny. Kilka miesięcy temu taka sytuacja miała miejsce w Częstochowie, 
gdzie do obsługi w ramach komunikacji miejskiej wprowadzono nowy węzeł 
przesiadkowy „Piłsudskiego” przy głównym dworcu kolejowym. Prywatni prze-
woźnicy nie mogli przekierować swoich autobusów do obsługi tego przystanku, 
ponieważ w uchwale nie widniał ten konkretny zespół przystankowy.
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Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w swoich uchwałach mogą 
również określić, które przystanki komunikacyjne mogą być obsługiwane wyłącz-
nie przez przewoźników wykonujących zadania w zakresie komunikacji miejskiej. 
W ten sposób eliminowani są prywatni przewoźnicy, którzy nie mogą dotrzeć 
ze swoją ofertą do potencjalnych klientów, co więcej – często zdarza się tak, 
że przewoźnicy celowo przekierowywani są na droższe przystanki (na przykład 
dworce autobusowe), aby pobierać od nich wyższe opłaty. Ograniczanie dostępu 
do przystanków może mieć również miejsce, gdy organizator stwierdzi, że postój 
naszego autobusu na danym przystanku jest niemożliwy z powodu niewystar-
czającej przepustowości. Jest to niestety bardzo powszechny problem.

Przewoźnik oczywiście nie może wyznaczyć własnego przystanku komunika-
cyjnego na drogach publicznych. Jeżeli chce uruchomić własny przystanek, musi 
się on znajdować na prywatnym terenie, a co więcej – musi spełniać warunki, 
dzięki którym można go traktować jako przystanek komunikacyjny. Przewoźnik 
w zakresie ustalania trasy przejazdu jest więc głęboko zależny od tego, jak po-
trzeby transportowe mieszkańców odczytują władze danego samorządu. Bywają 
w kraju takie miejscowości, gdzie przystanków komunikacyjnych praktycznie 
nie ma, co całkowicie uniemożliwia planowanie linii komunikacyjnej z obsługą 
niektórych terenów.

Za postój autobusu na przystanku jego właściciel może żądać od przewoźnika 
opłat. Mogą być one pobierane w różny sposób, w różnych okresach płatności. 
Jedne samorządy wymagają opłaty raz na miesiąc, niektórzy wymagają opłaty 
raz na kwartał. Jeżeli przewoźnik obsługuje przystanki w różnych gminach, może 
się po drodze zgubić, gdzie i ile ma zapłacić za postój. Oczywiście opłaty bardzo 
często należy wyliczać samodzielnie, ponieważ jest to szansa ze strony urzędu 
na to, żeby złapać przewoźnika na jakiejś drobnej pomyłce. Opłaty za przystanki 
również mogą się różnić. Bywają samorządy, które nie pobierają żadnych opłat 
za postój, natomiast są takie samorządy, które określają opłaty na bardzo zróż-
nicowanym poziomie, na przykład w zależności od długości pojazdu.
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Opłaty maksymalne ustalone przez ustawodawcę nie mogą przekraczać:

• 0,05 zł za jedno zatrzymanie autobusu na przystanku komunikacyjnym;
• 1,00 zł za jedno zatrzymanie autobusu na dworcu autobusowym;
• 2,00 zł za jedno zatrzymanie autobusu na dworcu autobusowym przystoso-

wanym do obsługi pasażerów niepełnosprawnych.

Przewoźnik zgodnie z treścią ustawy Prawo Przewozowe jest zobowiązany do 
publikacji aktualnego rozkładu jazdy na wszystkich przystankach komunikacyj-
nych. Problem zaczyna się w momencie, gdy każdy samorząd wymaga prezentacji 
rozkładu jazdy na własnym wzorze, a nie tym przyjętym przez samego przewoź-
nika. W ten sposób przewoźnik traci dodatkowy czas na to, by dostosowywać 
się do oczekiwań organizatora publicznego transportu zbiorowego. Czasami jest 
również tak, że przewoźnik nie może samodzielnie zmienić rozkładu jazdy, lecz 
musi korzystać z obsługi z urzędu. Bywa więc tak, że rozkład jazdy jest zamiesz-
czany na przystankach z opóźnieniem nie z winy przewoźnika.

Dobrze, jeśli w ogóle można gdziekolwiek zawiesić rozkład jazdy, bo bywają 
takie gminy, gdzie pomimo wyznaczenia przystanku komunikacyjnego próżno 
wokół tej lokalizacji szukać jakiegokolwiek słupka przystankowego, nie mówiąc 
już o innych elementach infrastruktury przystankowej. Czasami jest nawet tak, 
że przystanek teoretycznie jest, o jego obecności świadczy na przykład gminny 
śmietnik, ale słupka do zawieszenia rozkładu jazdy w okolicy nie ma.

Bezpłatna lub socjalna komunikacja

Pojęcie socjalnej komunikacji wykorzystałem po raz pierwszy w komentarzu 
na jednym z portali społecznościowych. Określiłem w ten sposób działalność 
przewozową organizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego, które 
uruchamiają przewozy w ograniczonych godzinach, przy pobieraniu opłat w wy-
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sokości niewystarczającej na pokrycie podstawowych kosztów uruchomienia 
przewozów. Znaczenie socjalnej komunikacji może zatem obejmować zarówno 
dumpingową, jak również bezpłatną ofertę publicznego transportu zbiorowego 
w gminach oraz powiatach (jeżeli takowa występuje).

W przeciwieństwie do każdego problemu, który opisywałem w poprzednich 
rozdziałach, z dumpingiem jednostek samorządu terytorialnego konkurencja 
w znaczeniu wolnorynkowym jest zwyczajnie niemożliwa. Nie da się przezwyciężyć 
problemów związanych z próbą uruchomienia przewozów komercyjnych tam, 
gdzie obowiązuje konkurencyjna oferta handlowa, której koszty funkcjonowania 
zostały w całości przerzucone na portfele mieszkańców. Jeżeli miałbym wskazać, 
co jest podstawową przyczyną wykluczenia transportowego w Polsce, to jest nią 
niewątpliwie bezpłatna oraz socjalna komunikacja.

Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego mogą funkcjonować na 
ograniczonym terytorium. Jeżeli gmina nie ma podpisanej umowy z lokalnym 
powiatem lub inną jednostką samorządu, wówczas może finansować przewozy 
tylko na własnym terenie. Co prawda gmina może finansować przewozy do swojej 
granicy, a następnie wybrany w drodze przetargu przewoźnik może samodzielnie 
organizować przewóz w ramach przewozów komercyjnych, lecz do tego trzeba 
chęci obu stron, więc koło się zamyka.

W związku z tym jeśli ktoś chce się dostać poza granice powiatu, skazany jest 
na własny samochód lub pociąg, pod warunkiem że takowa oferta kolejowa 
jest organizowana na terenie województwa, a linia kolejowa przechodzi akurat 
przez dany powiat. Natomiast jeśli tej oferty nie ma, mieszkańcy danej miejsco-
wości mają generalnie problem z tym, aby poza powiat się wydostać. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest funkcjonowanie socjalnej komunikacji. Na przychód 
przewoźników komercyjnych, jeżeli tacy już gdzieś prowadzą swoją działalność, 
składają się nie tylko podróżni na odcinku A–B, ale również osoby korzystające 
z usługi na odcinkach pośrednich na trasie przejazdu.

Mieszkańcy nie chcą płacić za przejazd płatnym środkiem publicznego trans-
portu zbiorowego, skoro ponoszą już koszty utrzymania lokalnej komunikacji. 
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W ten sposób potencjalny prywatny przewoźnik traci przychód, który mógłby 
zapewniać rentowność dla całego połączenia. Każda analiza przypadku, jaką 
przeprowadzałem w kontekście braku linii komunikacyjnych pomiędzy dwoma 
powiatami leżącymi w Polsce, zawsze prowadziła do takich samych wniosków. Nie 
zdarzyło mi się jeszcze, żebym znalazł sytuację, w której brak linii komunikacyjnej 
nie byłby powiązany z organizacją bezpłatnej lub socjalnej oferty przewozowej 
przez co najmniej jedną jednostkę samorządu terytorialnego.

Nic dziwnego, że po kryzysie epidemiologicznym prywatni przewoźnicy rezy-
gnują z uruchamiania przewozów komercyjnych, skoro na terenie choćby jednego 
powiatu dochodzi do dumpingu. Główną przyczyną upadku komunikacji mię-
dzymiastowej zawsze jest bezpłatna lub socjalna oferta przewozowa realizowana 
na obszarze mniejszej jednostki samorządu terytorialnego. Przewoźnik nie jest 
w stanie uruchamiać na własne ryzyko regularnych przewozów, bo wszelki po-
tencjalny przychód jest odbierany przez bezpłatną lub socjalną usługę. Problem 
ten niestety dotyczy całego kraju.

Dużym problemem dla rentowności przewozów komercyjnych jest również 
uruchamianie autobusów szkolnych. Tutaj problem jest często dużo poważniej-
szy, bo autobus szkolny bardzo często zastępuje jakikolwiek publiczny transport 
zbiorowy na terenie powiatu, co sprawia, że poza nim nie uruchamia się już 
regularnych połączeń, lub też że do danej gminy dociera po jednym autobusie 
tygodniowo.

Niestety bieżąca polityka transportowa realizowana przez obecny rząd w głów-
nej mierze pogłębia te problemy. Takie programy jak Fundusz Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych lub Kangur betonują kiepski stan publicznego transportu 
zbiorowego na terenie wszystkich województw, a co gorsza, środowisko eksper-
tów przyklaskuje tym działaniom, kompletnie ignorując widoczne gołym okiem 
sygnały płynące z sytuacji rynku transportowego. Ludzie wracają do środków 
publicznego transportu zbiorowego, pod warunkiem że ta oferta przewozowa 
w ogóle istnieje.
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Pierwszy wspomniany program generuje poważne straty finansowe, gdzie 
w większości przypadków samorządy organizują takie linie komunikacyjne, któ-
rych zasadność jest co najmniej wątpliwa. Ten drugi natomiast przeznaczony jest 
wyłącznie dla tych gmin, które chcą rozwijać sieć autobusów szkolnych. Wszystko 
odbywa się kosztem bardziej potrzebnej komunikacji pomiędzy powiatami, 
która w Polsce niemalże nie istnieje, a przede wszystkim kosztem prywatnych 
przedsiębiorców, którzy na tych działaniach niemal niczego nie zyskują, lecz tracą 
przez wypaczoną sytuację na rynku.

Podsumowanie

Wykluczenie transportowe można wyeliminować stawiając wyłącznie na głę-
boką liberalizację rynku przewozów autobusowych, z naciskiem na likwidację 
bezpłatnych oraz socjalnych komunikacji, które drenują portfele podatników, 
nie przynosząc nawet słabej oferty przewozowej. Dzisiaj niezależnie od tego, czy 
dana osoba korzysta z usług transportowych, czy wsiada we własny samochód, 
płaci za funkcjonowanie systemów transportowych, które z „usługą” mają nie-
wiele wspólnego. Rozwiązanie problemów wykluczenia transportowego to coś 
więcej niż zapewnienie jednego kursu na dobę, to włączenie danej miejscowości 
w krajową sieć połączeń.

Boli mnie to personalnie, że w wielu obserwowanych lub prowadzonych 
dyskusjach, osoby uchodzące za ekspertów tudzież specjalistów deprecjonują 
rzeczywiste przyczyny wykluczenia transportowego, przerzucając całkowicie 
odpowiedzialność za obecny stan rynku na prywatnych przewoźników. Jeżeli 
pomimo przedstawionych argumentów jako czytelnik nadal negujesz negatywny 
wpływ państwa na funkcjonowanie usług przewozowych, obawiam się, że nie 
mamy raczej o czym ze sobą rozmawiać. Zastanów się, czy warto dopłacać do 
funkcjonowania usług przewozowych, gdy można te pieniądze spożytkować na 



poprawę jakości infrastruktury lub spłatę zaciągniętych przez samorząd kredytów, 
które dzisiaj mocno obciążają również Twój portfel.

Jeśli jesteś przedstawicielem władz samorządowych, zwłaszcza tych mniej-
szych, potraktuj ten dokument jako wskazówkę, dlaczego publiczny transport 
zbiorowy w Twoim regionie jest na tak kiepskim poziomie. Jeśli jesteś przedsta-
wicielem wyższego szczebla władzy, zaangażuj się w działania związane z przy-
gotowywaniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Nie pozwól na to, by rynek transportowy ulegał dalszej de-
gradacji. Głęboka liberalizacja rynku jest jedyną gwarancją reali-
zacji usług publicznych w sposób efektywny ekonomicznie, przy 
jednoczesnym podniesieniu jakości życia społeczeństwa.

Marcin Grupiński
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