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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Przyczyn systematycznego spadku liczby osób korzystających z transportu autobusowego po 1989 r. nale-

ży upatrywać zarówno w zapaści demograficznej, destabilizacji gospodarczej z początku lat dziewięćdziesią-

tych, jak i we wzroście ogólnej liczby osób posiadających własny pojazd. W dodatku po wejściu Polski do 

Unii Europejskiej wielu przewoźników, chcąc uniknąć dalszej utraty klientów, rozpoczęło likwidację wybra-

nych połączeń krajowych, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju połączeń międzynarodowych, niejako 

dopasowując się do nowych potrzeb społeczeństwa. 

Przez lata opisywany proces stopniowo dotykał kolejnych obszarów, doprowadzając do sytuacji, że obec-

nie wiele gmin w Polsce nie posiada zorganizowanej przez samorząd komunikacji lokalnej. Szacuje się, że 

około 13–14 milionów osób (https://klubjagiellonski.pl/2018/04/17publiczny-transport-zbiorowy-w-polsce-

studium-upadku/, dostęp na 8 września 2021 r.) nie ma obecnie możliwości swobodnego podróżowania zbio-

rowym transportem publicznym. W przypadku osób, które nie posiadają własnego samochodu, znacząco 

obniża to ich mobilność, doprowadzając do sytuacji wykluczenia komunikacyjnego. 

Dane, z których wynika, że w latach 1993–2016 pozamiejski regularny transport autobusowy stracił pra-

wie 3/4 klientów (przy spadku dostępności oferty o ok. 50%), nie oznaczają, że na rynku w sposób całkowity 

zniknęła potrzeba funkcjonowania transportu publicznego, szczególnie między małymi gminami a dużymi 

ośrodkami miejskimi, z uwzględnieniem swobodnego dojazdu do własnych miast powiatowych. 

Sytuację miała poprawić ustawa z 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W rzeczywistości jednak 

niewiele się zmieniło. Ustawa w ostatecznym kształcie wskazywała aż 8 kategorii organizatorów, jednak 

większości ustawodawca nie przydzielił żadnych dodatkowych środków na realizację postawionego zadania. 

W efekcie większość z nich nie podjęła realizacji swojego ustawowego obowiązku. Mniej niż 10% powiatów 

uruchomiło komunikację na swoim obszarze, a tylko pojedyncze województwa ujęły w swoich planach 

przewozy autobusowe. 

Obecnie od przedstawicieli rządu słyszymy deklaracje o chęci budowy zrównoważonego transportu, któ-

rego celem będzie zagwarantowanie równego dostępu do usług przewozowych zarówno mieszkańcom du-

żych aglomeracji, jak i najmniejszych gmin oraz miasteczek. Jednak poza deklaracjami nie sposób zaobser-

wować konkretnych działań znacząco poprawiających opisywaną sytuację. 

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Jakie nowe programy celem walki z wykluczeniem komunikacyjnym uruchomiono w latach 2019–

2021? Ile środków finansowych na nie przeznaczono? 

2. Jakie wsparcie zachęcające do uruchomienia kolejnych połączeń autobusowych otrzymali w latach 

2019–2021 prywatni przewoźnicy? Jakie wsparcie w tym samym okresie otrzymały samorządy? Proszę 

o wyszczególnienie z podziałem na gminy, powiaty i województwa. Ilu prywatnych przewoźników i ile sa-

morządów skorzystało z pomocy rządowej? Ile samorządów uruchomiło w tym czasie połączenia autobuso-

we? 

3. Czy ministerstwo prowadzi analizy i statystyki w zakresie funkcjonowania programów, których celem 

jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym? Jak przedstawia się efektywność funkcjonujących programów? 

O ile procent zagęściła się siatka połączeń w skali całego kraju na przestrzeni ostatnich 6 lat? 

4. Jakie dodatkowe programy (i kiedy) planuje uruchomić ministerstwo? Jaki łączny budżet będą one po-

siadały? Kto będzie odpowiadał za ich wdrożenie? Jakie będą ich główne założenia? Do kogo będą skierowa-

ne? Czy przed ich uruchomieniem została bądź zostanie przeprowadzona analiza potrzeb rynku? 
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