
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zwiększenie dostępu do komunikacji publicz-

nej na terenach wiejskich. 

Uzasadnienie: 

Z raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Forum Inicjatyw Rozwo-

jowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rol-

nictwa Polskiej Akademii Nauk, wynika, że aż 23% gmin w Polsce charakteryzuje się szczególnie nieko-

rzystnymi wskaźnikami dostępu do komunikacji publicznej. 

Pomimo rozwoju wielu miast i regionów w wielu miejscowością niestety następuje regres. Do wielu miej-

scowości, zwłaszcza wschodniej Polski, kiedyś dojeżdżały tzw. PKS-y, a teraz autobus przyjeżdża tam jeden 

raz dziennie lub nie przyjeżdża w ogóle. Wielu mieszkańców, żeby normalnie funkcjonować, czyli dojechać 

do pracy, lekarza czy na zakupy, zostało zmuszonych do kupienia auta, które w ich wypadku nie jest dobrem 

luksusowym, ale niezbędnym środkiem transportu. 

Nie wszyscy ludzie mogą jednak poruszać się autem. Wśród nas żyją osoby niepełnosprawne, starsze, 

schorowane, biedne, a także dzieci. Trudności w przemieszczaniu się mogą wpływać na poziom dochodów, 

wykształcenia i stan zdrowia ludności. Mieszkańcy nieposiadający auta proszą o pomoc sąsiadów, a w okre-

sie szkolnym korzystają z tzw. gimbusów dowożących dzieci do szkoły. W dalszej perspektywie ludność 

pozbawiona dostępu do transportu publicznego i niemająca własnego samochodu jest spychana na margines 

społeczny. Brak dobrych połączeń transportowych i komunikacji publicznej może doprowadzić ponadto do 

powolnego „wymierania” małych miast i miasteczek. 

Pomimo iż w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy zo-

stał zaliczony lokalny transport zbiorowy, to, jak pokazuje rzeczywistość, gminy radzą sobie z tym zadaniem 

nie najlepiej. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele, najczęściej są to jednak ograniczone możliwości finan-

sowe. 

Ciekawe rozwiązanie dotyczące przyznawania operatorowi prawa wyłącznego dopuszcza rozporządzenie 

(WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług pu-

blicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. W naszym ustawodawstwie art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym zabrania jednakże przyznawania operatorowi prawa wyłącznego. Stoi 

to w wyraźnej kolizji z cytowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Uprzejmie proszę o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tych sprzeczności oraz poprawę dostępu 

do komunikacji publicznej. 

Z wyrazami szacunku 

Krystian Probierz 
 


