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Dnia 8 lutego 2011 roku w Gmachu Senatu odbyła się konferencja „Kondycja publicznego transportu
zbiorowego”, zorganizowana przez Senacki Zespół Infrastruktury. Celem zarówno samej konferencji
jak i dyskusji w gronie zaproszonych gości było sprawdzenie stanu kondycji publicznego transportu
zbiorowego, zwłaszcza w świetle nowych1, uchwalonych przez Parlament przepisów. Przewodniczący
Senackiego Zespołu Infrastruktury rozpoczynając konferencję powitał zaproszonych gości, przedstawił
cel spotkania i zaprosił prelegentów do prezentacji swoich wystąpień.
Pierwszą z nich przedstawił pan Leszek Podżorski, reprezentujący Izbę Gospodarczą Transportu
Samochodowego i Spedycji.
Wystąpienie odnosiło się do zakresu transportu pozamiejskiego, z wyłączeniem transportu miejskiego.
Druga prezentacja dotyczyła transportu kolejowego. Przedstawił ją pan Krzysztof Celiński z PKP
Intercity.
Trzecią prezentację przedstawił pan Marek Chmurski z Zakładu Transportu Miejskiego w Warszawie. Dotyczyła ona spraw komunikacji aglomeracyjnej, wniosków i spostrzeżeń odnośnie tego co tak
naprawdę ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wniesie nowego do codziennych zadań ZTM,
związanych z organizacją i zarządzaniem transportem publicznym.
W dyskusji , która rozpoczęła się po wystąpieniu prelegentów pojawiły się pytania, wnioski i sugestie.
Publikację zamyka dodatkowy materiał nt. publicznego transportu zbiorowego pióra Piotra Świąteckiego.

1

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. O publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2011 r., Nr 5, poz. 13)
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Leszek Podżorski
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji

Obecnie transport pozamiejski funkcjonuje w opaciu o starą ustawę o transporcie drogowym2
i o akty prawne towarzyszące, głównie w zakresie ulg, ale także prawo przewozowe. Na dzień dzisiejszy
transport pozamiejski wykonują głównie dwie formacje. Jedną z nich w podstawowym trzonie stanowią
PKS-y i przedsiębiorstwa wywodzące się z grupy PKS, drugą - znaczna liczba prywatnych przewoźników
o różnej wielkości i potencjale taborowym (busy, minibusy, autobusy).
Powyższe dane, zebrane przez Polską Izbę Transportu Samochodowego i Spedycji, wskazują, że
struktura własnościowo-organizacyjna nie jest obojętna w zakresie tego, co się w transporcie PKS dzieje.
Doprowadzono bowiem do tego, że właściciel, czyli Skarb Państwa prywatyzując te przedsiębiorstwa
(a są tu zarówno spółki samorządowe, spółki będące własnością załóg) niejako przymusił je w pełnym
zakresie do komercyjnego działania, co oznacza rozpoczęcie przez nie wytracania wszystkiego tego,
co jest niedochodowe. A skoro jest niedochodowe, niekoniecznie społecznie uzasadnione, to spółki
potraktowały to jako rzecz zbędną. Wobec powyższego cała część komunikacji społecznie uzasadnionej na dzień dzisiejszy w strefie pozamiejskiej niestety nie jest obsługiwana. Istotne jest, by zdać sobie
sprawę z tego, po to, by można było sprawdzić w nowych uwarunkowaniach czy w tej kwestii można
coś zrobić. Dzisiaj te przedsiębiorstwa patrząc na komercję i mając bardzo trudną sytuację ekonomiczną nie zawsze wczuwają się w potrzeby, które się
pojawiają.
Następną sprawą są podstawowe szczeble decyzyjne, w zakresie udzielania zezwoleń na realizację
przewozów regularnych osób, które funkcjonują
w różnych układach w zakresie linii i na zasadach
określonych w ustawie.
Bardzo ważnym wg danych Izby Gospodarczej
elementem jest struktura wydanych zezwoleń.
W pozamiejskiej komunikacji 44,3% zezwoleń jest
wydanych na poziomie marszałka. Na poziomie
starosty powiatu liczba ta wynosi 33% i jest charakterystyczna głównie dla strefy pozamiejskiej.
W gminach ilość wydanych zezwoleń zamyka
się w 12%, ale tu również nie dotyczą one stricte
komunikacji miejskiej. W ustawie o publicznym
transporcie zbiorowym bardzo często podnoszona
jest kwestia zasadności owej szczeblowości kompetencyjnej.
Zaprezentowane dane dotyczą firm, które sporządzają statystykę. W polskiej statystyce mali
przewoźnicy są wyłączeni ze sprawozdawczości
GUS. Wobec powyższego nie ma wiedzy o tym
co oni robią i jak robią, a dane, które czasami
udaje się uzyskać to dane dobrowolnie przekazywane.
2
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Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 661 z późn. zm)

Z danych wynika, że przewozy w strefie pozamiejskiej spadają. Podobnie jak rentowność
przewozów.
To jest wyraźne załamanie, w pozamiejskiej
komunikacji dzieje się źle. Jakie są tego przyczyny, widziane z pozycji nie tylko Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, ale
w konsultacji z różnymi innymi organami? Przede
wszystkim stan prawny –zapisy w ustawie o transporcie drogowym dopuszczają możliwość różnego
traktowania niektórych sytuacji na rynku.
Większość problemów i sporów dotyczy takich
spraw, o czym często się mówi w mediach, jak
szybkość komunikacyjna, odległość pomiędzy poszczególnymi kursami, czy szerokie definiowanie
pojęcia konkurencji w transporcie drogowym oraz tolerowanie nieuczciwych zachowań. Dopuszczenie
do konkurencji w szerokim zakresie doprowadziło do tego, że same przedsiębiorstwa transportowe PKS
zaczęły między sobą zbyt ostro rywalizować, w efekcie dzisiaj nie ma ani jednych ani drugich. To jest
niestety słabością dotychczasowych rozwiązań. Kolejny problem to niewłaściwe uzgodnienia lub ich
brak przy udzielaniu zezwoleń.
Tu wchodzimy w sferę zagadnienia kompetencyjnego i merytorycznego przygotowania tych, którzy te sprawy załatwiają. Niestety jest tu wciąż w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. Są organy
samorządowe, które przestrzegają reguł, są organy, które ich nie przestrzegają, a wręcz traktują sprawę
niektórych zapisów lekceważąco.
Kolejną sprawą jest przygotowanie urzędników z wiedzy transportowej. Z jednej strony wymaga się
prawie że wykształcenia wyższego dla kierowcy, równolegle żąda się bardzo rozwiniętych, weryfikowanych co pewien czas egzaminów kwalifikacyjnych
dla przedsiębiorcy, a potem się to zderza z urzędnikiem, który o transporcie nie wie wielu rzeczy,
a ocenia to wszystko, co przygotowali fachowcy.
Wyraźnie tu widać lukę w przepisach. Dlatego
trzeba zadbać, żeby takiego rozdźwięku nie było.
Kolejną sprawą jest przesadne opodatkowanie,
objęcie opłatami transportu drogowego osób. Jeśli
dzisiaj mamy do czynienia z traktowaniem transportu pozamiejskiego jako jednej gałęzi gospodarki, która powinna działać nie tylko dochodowo, komercyjnie, ale również przynosić dochody
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z podatków, to również wszystkie konsekwencje tej działalności na ten transport się przenosi. Wiadomo
jednak o tym, że odbiorcami pozamiejskiego transportu są przede wszystkim uczniowie, młodzież szkolna,
studenci, emeryci, renciści, a więc grupy, które są z założenia ubogie, albo niskomajętne. Wobec powyższego napotyka się na pewną barierę finansową. Wszystkie te opłaty podnoszone według stanu dzisiejszego
dla realizatorów, dla przewoźników, skonfrontowane z odbiorcą, powodują 11,5% deficytu. Wobec tego
trzeba sobie zadać pytanie, czy w nowej ustawie rozwiązanie tego problemu się pojawiło, czy transport
o charakterze użyteczności publicznej należy traktować w dalszym ciągu jako transport dochodowy, taki,
który powinien podlegać wszystkim regulacjom w zakresie choćby opodatkowania czy winiet. Trzeba sobie
zadać pytanie, czy nie należy wzorem krajów – członków Unii Europejskiej zastosować jednak rozwiązań
towarzyszących, wspierających ten charakter użyteczności publicznej. Nie mówi się tu o komercji, nie
mówi się o turystyce ani o tych działaniach, które z użytecznością publiczną nie będą nic miały wspólnego,
mówi się jedynie o tych elementach, które wymagają jednak pewnych ułatwień.
Oczywiście jednym z ważnych elementów jest też drastyczny zwrot kosztów eksploatacyjnych, w tym
paliwa. Należy się zastanowić, czy nasze rozwiązania krajowe nie powinny w sferze użyteczności publicznej
być na przykład przekierowane na preferowanie ulg czy zwolnień w zakresie np. zmniejszenia akcyzy.
W Polsce jest brak rozwiązań systemowych, takich, które pojawiają się w Unii Europejskiej, chociażby
w Czechach, gdzie stosuje się różnego rodzaju działania wspierające.
I kolejna ważna rzecz – nawiązanie do właściwego rozporządzenia unijnego3.
Rozporządzenie unijne w samym wstępie, w zakresie art. 1 mówi o tym, że ingerencja w transport
publiczny może się odbyć, jeśli organ o charakterze samorządowym czyli organ właściwy, stwierdzi,
że któryś z czterech wymienionych warunków nie funkcjonuje jak trzeba. Wobec tego można podjąć
interwencję wtedy, jeśli się okaże, że poprawy takiego stanu nie można zrobić w drodze komercyjnej.
A jak to wygląda w Polsce? W transporcie pozamiejskim mamy do czynienia z sytuacją w której przyjęto,
że zawsze będzie potrzeba ingerencji. A jeśli się znajdą elementy, które nie będą interesowały organizatora i nie będą podlegały ingerencji, to realizowane będą komercyjnie. Założenie jest jednak takie,
że owa komercyjna działalność, zgłoszenie przewozu to będzie niewielki margines. Trzeba więc zadać
sobie pytanie – jeśli tak, to czy na to nas stać? A jeśli nas stać, to w jaki sposób zabezpieczono środki?
Jak wyglądają możliwości funkcjonowania firm przewozowych osób w warunkach działania ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r?4 W pozamiejskiej komunikacji, zresztą
nie tylko w tej mamy do czynienia z następującą sytuacją.
1 marca 2011 r. wchodzi w życie ustawa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która
wyznacza okres przejściowy do końca grudnia 2016 r. Czas pomiędzy 1 marca 2011 r. a 31 grudnia
2016 r. jest okresem mieszanym dotychczasowych i przyszłych rozwiązań. Wraz z zakończeniem okresu przejściowego obowiązywać będą
już rozwiązania nowe. Dadzą one różne możliwości, jednak pomimo rozporządzenia unijnego,
dopuszczającego prawo wyłączne w transporcie
publicznym w warunkach polskich, to ostatnie
nie zostało zagwarantowane. Czy to jest dobrze
czy źle – to kwestia oceny, głównie przez organizatorów, choć pewnie niektórych przewoźników
też. Od 2017 roku, będą obowiązywały w przewozach nowe warunki.
3

Rozporządzenie WE nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
4
por. przypis 1
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Warto zaprezentować też kilka elementów wybranych z całego zapisu ustawowego.
Pierwszym z nich jest plan transportowy, do opracowania którego są zobowiązani organizatorzy.
Dotychczas przeprowadzono analizy komunikacyjne doraźne i roczne w warunkach starej ustawy. Jak
to wyglądało? Analizy doraźne robiono systematycznie, analizy roczne - sporadycznie. Wobec powyższego – jeśli zapisy w nowych uwarunkowaniach są prawie identyczne, to trzeba sobie zadać pytanie,
czy właściwe organy będą musiały prawidłowo reagować na zapisy o planie transportowym? Czy jeśli
będą niechętne tym zapisom, to istnieją jakieś rygory, które spowodują ich przestrzeganie?
Gdyby pytać jak należy organizować przetargi to trzeba przyznać, że w pozamiejskiej komunikacji
muszą one, podobnie jak dopuszczenie, czy wyłonienie operatora o charakterze użyteczności publicznej
odbywać się w oparciu o pewną ocenę stanu. Wydatkowanie środków jest możliwe dopiero po dokonaniu analizy. Wobec powyższego ten plan generalnie, po sporządzeniu diagnozy, inwentaryzacji stanu
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i próbach nałożenia tego na oczekiwane kierunki
skonfrontowane z możliwościami finansowymi
będzie spełniał swoje warunki. Jeśli jednak popatrzeć kto ten plan ma realizować, a kto nie, to się
okaże, że nie wszyscy. Jeśli dzisiaj wszyscy mieli
obowiązek w warunkach starej ustawy sporządzać
plany czy analizy roczne, a nie robili tego, bo byli
z jakiegoś powodu zwolnieni z tego obowiązku,
to pojawia się pytanie czy oni to jeszcze będą robili? A jeżeli nie, to co z tego będzie wynikało?
Zwłaszcza, że w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym jest zapis, że przez trzy lata nie
trzeba się posługiwać planami transportowymi.
Jeżeli realizatorom zostaną udzielone pozwolenia,
podpisze się umowy, to po trzech latach wszystko
to trzeba będzie odnowić. Jeśli dzisiaj samorządy
czy organizatorzy, którzy są lub będą powołani
(generalnie w pozamiejskiej komunikacji ich nie
ma, albo pojawiają się sporadycznie) nie mają
środków na realizację podstawowych zadań, to
wydatkowanie środków na dość poważny plan
może napotykać na określone trudności. Jest to
bardzo poważna obawa.
Powyżej podane zostały informacje, dotyczące
warunków sporządzania planu transportowego,
czyli – kto – komu – co i jak przekazuje. Według
przepisów marszałek uwzględnia plan ministerialny (na ile mu wystarczy środków), starosta
uwzględnia to, co zleca mu marszałek, natomiast
pytaniem pozostaje czy starczy mu środków na
zaplanowanie własnych rozwiązań. Na samym dole hierarchii zostanie prezydent, wójt i burmistrz
z problemem uwzględnienia planów starosty, zarządu związku i marszałka, co stanowić może bardzo poważne zagrożenie dla tego tematu.
Co określa plan transportowy? Wyobrażenie
jest takie, by konfrontował inwentaryzację i oczekiwania organizatora z możliwościami Obecnie
trwają prace nad rozporządzeniem wykonawczym
w tej sprawie.
Jakie szanse i zagrożenia są upatrywane w nowych rozwiązaniach prawnych?
Wydaje się, że zapewnienie przewozów o oczekiwanym standardzie i jakości w strefach niskiej
ich efektywności może mieć miejsce, ale tylko jeśli właściwi organizatorzy będą mieli środki na
zabezpieczenie tychże przewozów. Zapewnienie
dostępu do komunikacji grupom słabszym również
potrzebuje dofinansowania, bo różnica pomiędzy
8

możliwościami odbiorców a organizatorem powinna zostać sfinansowana przez organizatora. Pytanie
czy nastąpi ograniczenie, a nawet likwidacja szarej
strefy? I tak, i nie. Jeśli popatrzeć na 2017 rok i na
zapisy o zgłoszeniu przewozu, który ma zacząć
funkcjonować, to wszystko zależy od kwalifikacji,
od umiejętności, ale także od bardzo rygorystycznego traktowania zapisu co do samego zgłoszenia
przewozu. Jeśli to zgłoszenie przewozu, warunki
dla realizacji tego przewozu będzie przestrzegane,
to można będzie założyć, że efektem ustawy będzie
likwidacja szarej strefy. Gwarantowany poziom
rentowności przewozów dla ich realizatora wymaga partnerskich warunków. Jeśli środków będzie mało,
może pojawić się zagrożenie, że albo takie przewozy będą, albo nie.
Nowe rozwiązania prawne niosą ze sobą również wiele zagrożeń. Pierwszym z nich jest brak wystarczających środków na finansowanie i objęcie użytecznością publiczną wszystkich koniecznych przewozów oraz wskazania źródeł ich pozyskania. Nie ma żadnych bezpośrednich zapisów w tym zakresie,
stąd samorządy, głównie powiatowe, ale i niektóre gminne zadają pytanie, skąd brać na to środki. Do
2016 roku równolegle funkcjonować będzie system dopłat do ulgowych przejazdów w pozamiejskiej
komunikacji, ale przestanie on funkcjonować z dniem 1.01.2017 r. Jeżeli na dzień dzisiejszy zbilansuje
się źródła finansowania transportu pozamiejskiego drogowego, zinwentaryzuje się i zidentyfikuje się
je, a potem przeniesie się do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i również odniesie się do
źródeł finansowania, to się okazuje, że w systemie pieniędzy nie przybędzie, a wręcz powstaną dodatkowe koszty na utrzymanie organizatora. Jest więc obawa, że tych środków może być w przyszłości jeszcze mniej. Nie zadbano, ani w przepisach
towarzyszących, ani w przepisach samej ustawy
o to, skąd te dodatkowe środki mają się pojawić, co
oznacza, że w pozamiejskiej komunikacji istnieje
realna groźba, że samorządy nie będą wchodziły w funkcje organizatorów, chyba, że pojawią się
źródła jej finansowania. W odniesieniu do roku
2017 i później – brak jest dopłat do ustawowych
ulg dla przewozów poza użytecznością publiczną.
Dopłaty nie są sprawą tylko i wyłącznie organizatora, sprawa ulg przewozowych ma zupełnie inny
wymiar. Wobec powyższego - przepływ środków,
jeśli jeszcze byłyby przyznane w formie innych
zapisów poprzez wszystkie szczeble spowoduje,
że te środki w znacznie mniejszej ilości trafią do
odbiorcy. Ustawodawca mówi, że organizator będzie wyrównywał to co się wiąże ze stosowanymi
ulgami. Powstaje jednak pytanie – jeśli przewozy
będą wykonane w większym zakresie, to trzeba
dochodzić własnych racji, a więc przenosi się cały ciężar na szczebel realizacyjny. To nie poprawi
funkcjonowania transportu w odniesieniu do dopłat.
Kolejne zagrożenie pojawiające się w nowych
rozwiązaniach prawnych to brak systemowych
9

rozwiązań w zakresie wspomagania transportu
w okresie przejściowym. W innych krajach Unii
Europejskiej w okresie przejściowym zastosowano
działania towarzyszące wprowadzaniu powyższej
ustawy, wspierające transport drogowy. Działania
te miały wyrównać dysproporcje pomiędzy przewoźnikami danego kraju a przewoźnikami innych
krajów. Tego niestety w warunkach polskich nie
ma. Zostawiono przyszłych organizatorów, przyszłych operatorów i przewoźników z samą ustawą.
To wcześniej czy później da negatywne skutki, jeśli
nie pojawią się środki. Wobec tego wydaje się,
że powinny się pojawić zapisy wspierające tenże
transport, chociażby w zakresie dofinansowania do zakupu taboru.
Kolejnym problemem jest możliwe nie merytoryczne, czyli uznaniowe, traktowanie przewoźników
i operatorów przez organizatora. I choć należy być świadomym tego, że te pozaprawne działania będą
eliminowane zgodnie z prawem, niemniej często owa „nie merytoryczność” będzie wynikała nie ze złej
woli czy z chęci naruszania prawa, ale z niewiedzy, z nieprzygotowania, z przypadkowości osób, które
będą realizowały konkretne zadania.
Pojawiają się też obawy, że może dojść w wyniku pojawienia się określonych pieniędzy, do wchodzenia na rynek transportowy dużych przewoźników, niekoniecznie polskich. Eliminowanie to oczywiście
zasada czystego rynku, pewnych reguł rynkowych, ale nie ma w tym zakresie żadnych preferencji dla
polskich przewoźników pozamiejskich drogowych. Przy tym stanie prawnym i bez działań wspomagających, w zderzeniu z mocnymi, czekającymi na nasz rynek przewoźnikami zagranicznymi, przewoźnicy
polscy będą na pozycji przegranej.
Możliwość zgłoszenia przewozu na identyczną linię i kursy, jawi się jako słabość systemu. Kiedy
będzie już można w transporcie wypełniać nisze, które nie zostaną objęte planem komunikacyjnym
i przewoźnicy zaczną składać swoje wnioski w zakresie zgłoszenia przewozu, to wówczas może się
zdarzyć, że dwóch, trzech przewoźników będzie się ubiegało o te same rozwiązania, na ten sam układ
komunikacyjny, poza oczywiście planem komunikacyjnym. I niestety nie ma rygorów, które by ograniczały liczbę przewoźników. W kwestii zgłoszenia przewozu na identyczną linie i kursy – brak jest
prawnych możliwości reagowania przez organizatora. Znaczna część uważa, że jeśli nie będzie środków, to nie będzie przetargów, lub też brak będzie metody wyłaniania przewoźników jako operatorów.
Wobec tego 1.01.2017 roku przy nowych zapisach ustawy może powstać problem polegający na tym,
że wszyscy będą wychodzili z prawem zgłoszenia przewozu na identyczną linię. Trzeba mieć jednak
nadzieję, że po trzech latach funkcjonowania ustawy organizatorzy podejmą działania wyłaniania
wszystkich przewoźników do realizacji przewozów.
Brak prawa wyłącznego to sprawa przede wszystkim organizatora, chociaż niektórych przewoźników
też. Mogą się na tym tle pojawiać spory, niemniej można byłoby to przeanalizować tylko w odniesieniu do zapisu w ustawie i gdyby spojrzeć na to, a następnie pewne rzeczy doprecyzować, to byłaby to
pewnie sprawa techniczna.
Sukces nowych rozwiązań będzie możliwy, jeżeli zostaną zrealizowane co najmniej cztery warunki.
Po pierwsze wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację, po drugie czytelne i wspólne
zapisy prawa, zwłaszcza dotyczące spraw kompetencyjnych, po trzecie działania wspierające transport
drogowy osób w okresie przejściowym (chodzi o wyrównanie dysproporcji), wreszcie obiektywizm
i fachowość organizatora przewozu, co poza wielkimi miastami może budzić pewne wątpliwości.
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Krzysztof Celiński
PKP Intercity

Mówiąc o otwarciu rynku kolejowego trzeba powiedzieć o kolejnych etapach tego procesu.
Najpierw – w roku 2002 nastąpiło otwarcie rynku przewozów towarowych dla przewoźników krajowych, następnie w styczniu 2007 roku dla międzynarodowych przewozów towarowych. Trzeci pakiet, implementowany zmianą ustawy o transporcie kolejowym z 25 czerwca 2009 roku1 nie definiuje
wyraźnie takiego powszechnego otwarcia jak miało to miejsce w przewozach towarowych, a mówi
jedynie o stopniowym wprowadzaniu warunków umożliwiających powstanie konkurencji w tej gałęzi.
Na marginesie przewozów towarowych warto zwrócić uwagę, że wyprodukowano nową lokomotywę
Dragon do przewozów towarowych, w ZNLE Gliwice i nikt nie chce jej kupić. Cały czas sprowadzany
jest natomiast sprzęt stary, który uniknął złomowania z Czech, Rumunii czy Rosji. Walka cenowa jaka
powstała na rynku towarowym nie prowadzi do boomu w rozwoju zakupów nowego taboru towarowego. Taki tabor jest kupowany tylko wtedy, gdy trzeba wjechać do Niemiec. Lokomotywy Traxx zostały
kupione przez PKP Cargo, ponieważ Niemcy nie wpuszczają starych lokomotyw.
W przewozach pasażerskich od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje otwarcie na przewozy międzynarodowe z możliwością wykonania kabotażu. Na razie nie odnotowano tego typu przedsięwzięć. Natomiast
Polska nie implementowała artykułu 3 pkt F z dyrektywy 2007/58/WE2, która umożliwia państwom
członkowskim na warunkach określonych w tym artykule nakładanie opłaty, stanowiącej rekompensatę
za straty jakie ponosi organizator przewozów zlecanych innym firmom, podczas gdy na rynku kabotaż
wykonywany jest przez innych po cenach dumpingowych lub na innych zasadach, niekorzystnych dla
tego organizatora przewozów.
Przyglądając się zapisom i preambule powyższej dyrektywy widać, że przyznaje ona bezwzględny
prymat wartości społecznej, jaką jest usługa publiczna a nie konkurencyjności samej w sobie (co propaguje w Polsce UOKiK). No i oczywiście ta dyrektywa zaleca badanie wpływu na rentowność usługi
objętej umową, a więc wpływu na koszt netto ponoszony przez organizatora przewozów.

1

…zmieniła ustawę z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2009 r., Nr 214, poz. 1658)
Dyrektywa 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę
Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności
przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej
2
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Artykuł 20 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wyklucza stosowanie prawa wyłącznego,
o którym mowa w rozporzadzeniu WE nr 1370/20073. Poprzez nowelizację ustawy o transporcie kolejowym4, czyli dopisanie art. 28q daje się możliwość przyznania otwartego dostępu przewoźnikowi
kolejowemu, który nie wykonuje przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Czyli można na
linii, na której jest usługa wykonywana przyznać otwarty dostęp innemu operatorowi, innemu przewoźnikowi. Zanim jednak UTK przyzna ten otwarty dostęp, musi przeprowadzić analizę wpływu
wnioskowanej działalności na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie
umowy o świadczenie usług publicznych.
Jak będzie wyglądać przyszłość linii kolejowych? Co się na przykład wydarzy po otwarciu zmodernizowanego szlaku Warszawa-Gdańsk. Najprawdopodobniej nastąpi to w rozkładzie jazdy na lata 20132014, kiedy będzie można już uruchomić przewozy, kiedy już nie powinno być żadnych ograniczeń przy
rozwijaniu prędkości. Polska złożyła obietnicę, że stosowana na tym odcinku prędkość będzie wynosić
200km/h (najdłuższy odcinek ciągły znajduje się między Kętnem a Mławą i wynosi 68 km). Wymagane
są jeszcze zmiany przepisów, dotyczących międzytorza 4,0 m. Jazda z prędkością 200 km/h w takich
warunkach jest powszechna w Europie, u nas do tej pory jest zakazana. No i oczywiście mamy jeszcze
najmniejszą wartość przyspieszenia niezrównoważonego równą 0,6m/s2, podczas gdy TGV jeździ na
1,18m/s2, a pociągi z wychylnym pudłem osiągają 1,86m/s2. Więc trzeba dążyć do osiągnięcia ETCS
na poziomie przynajmniej 1,0m/s2, na dzień dzisiejszy nie jest stosowane, a tym samym bardzo ogra-

3

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
4
ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1367)
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nicza prędkość na krętej trasie w rejonie Pojezierza. Żeby jechać szybko, trzeba mieć również systemy
sygnalizacji kabinowej, i to jest to minimum które musi być wdrożone zgodnie z wytycznymi Komisji
Europejskiej.
Trzeba się przyjrzeć, jakie warunki konkurencji powstaną na linii Warszawa-Gdańsk po jej zmodernizowaniu. Będzie droga ekspresowa i autostrada A1 połączona z A2.
Samolot będzie oferował te czasy dotarcia, które dzisiaj oferuje + 20 minut dojazdu z jednej i z drugiej
strony, + 1 godzinę związaną z wcześniejszym zgłoszeniem się, + 50 minut lotu. Więc licząc optymistycznie, korzystając z samolotu, w 2 godziny 30 minut każdy będzie mógł znaleźć się w centrum Trójmiasta.
Samochód osobowy – dużo zależy od przestrzegania przez kierowców przepisów w zakresie maksymalnej prędkości, jaką samochody rozwijają na tych drogach, ale na pewno będzie można dojechać
w czasie pomiędzy 2 godziny 50 minut a 3 godziny 30 minut (zakładając oczywiście, że nie ma mgieł,
lodu, wichur itd. nie są to przedłużone weekendy, czy wyjazdy wakacyjne).
Autobus – dziś nie ma w zasadzie takiej konkurencji ale z pewnością się ona pojawi, tak jak w innych
krajach europejskich. Pojawią się bardzo luksusowe autobusy, z niezłymi czasami przejazdu i z bardzo
niskimi cenami. Z tymi cenami kolej nie jest w stanie walczyć, autobusem da się przejechać poniżej 40
zł do Gdańska drogą ekspresową, natomiast pociągiem nie. Jak więc z tym walczyć, jak się utrzymać na
rynku? Alternatywą byłyby dobre czasy przejazdu. Stąd te 2 godziny 13 minut dla pociągu wychylnego,
jadącego non stop z Dworca Wschodniego w Warszawie do Gdańska Głównego, dla pociągu EIC jadącego z prędkością 160 km/h (przy dwóch postojach w Iławie i Malborku) 2 godziny 40 minut, a dla
pociągów 30-letnich, TLK przy założeniu 7 postojów byłyby to 3 godziny 5 minut.
Istotnym elementem w publicznym transporcie kolejowym są ceny biletów.
Dzisiaj w pociągach typu EIC średnia cena biletu wynosi około 100 zł, dla odległości z zakresu ok. 300
km, co oznacza stawkę jednostkową mniej więcej 0,30 zł za 1 km dla 1 pasażera. Dużo tańsze są pociągi
TLK i Inter Reggio, gdzie stawka jednostkowa wynosi 0,15zł, a nawet 0,13zł, czyli dwukrotnie taniej.
Badania, które były robione dla linii po jej otwarciu przewidują, że bez trudu powinno z niej korzystać około 5000 pasażerów dziennie w obie strony, co daje roczną wartość rynku tej linii w wysokości
100 - 180 mln zł. Jasno więc widać, że linia ta zyska z pewnością zainteresowanie innych operatorów.
Patrząc na koszty jednostkowe - dzisiaj dostęp do linii nr 9 jest szacowany na niecałe 10 zł, zakłada
się, że w przyszłości będzie on wynosił 20 zł, gdyż będą bardzo wysokie wymagania utrzymaniowe.
Trzeba zwrócić uwagę, że dziś ta cena bywa narzędziem polityki, może bezwiednym, ale narzędziem
sprzyjania jednym przewoźnikom, i działaniu przeciwko drugim przewoźnikom. Na przykład mówi
o nacisku na oś, a w ogóle się nie mówi o prędkości, czyli można jechać bardzo powoli, blokować linię
i się mało płaci. Jeżeli chodzi o tabor, to zasadzie nadaje się on tylko na złom. Tabor 30-letni to koszt
jednostkowy ok. 7,2 zł. W nowym taborze – koszt jednostkowy zależy od jego przebiegu, ale na pewno
jest wielokrotnie droższy i to jest 18 zł minimum. Koszty jednostkowe energii elektrycznej zależą od
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ciężaru pociągu i wynoszą średnio od 5,6 zł do 7,5 zł. W przypadku załogi pokładowej wszystko zależy
od liczby osób.
Koszty sprzedaży. By pociąg się zwrócił, jeżeli ma jechać komercyjnie, to przeliczając odległość
i podane przykładowe ceny, w przypadku TLK musi mieć 239 ludzi na pokładzie, a w przypadku EIC
wystarczą 174 osoby. Te liczby wydają się nieduże, ale pociągi, jeżeli chcemy mieć regularne połączenia
między miastami, nie mogą jechać tylko wtedy, kiedy jest największa frekwencja, tylko równomiernie
w ciągu dnia. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, że w określonych godzinach obłożenie
pociągu jest dwu, a nawet trzykrotnie większe niż w innych. Wracając do pociągu nowego. Każdy nowy
pociąg, jakiej by nie był klasy, zawsze kupowany jest albo w leasingu, albo w kredycie. Umowy kredytowe są tak formułowane, że aby się dało je spłacić, nowy pociąg musi w zasadzie bez przerwy jeździć.
I operator nie może sobie pozwolić na sytuację, w której pociąg pojedzie raz rano i wróci wieczorem.
Taki pociąg musi mieć bardzo duże dzienne przebiegi.
Jeżeli ktoś na serio chce wejść na zmodernizowaną linię nr 9, musi się już dzisiaj zastanawiać jak się do tego
przyszykować. Czy jest możliwe w sposób odpowiedzialny zaplanowanie biznesu na rok 2014 na otwarcie
linii i nowy rozkład jazdy. Wydaje się, że nie można tego zrobić w sposób odpowiedzialny, ponieważ nikt
nie zna dziś stawek dostępu, które się co roku zmieniają. Raz sprzyjają one przejazdom pasażerskim, innym
razem towarowym, więc nie wiadomo jaki będzie jeden z ważniejszych elementów kosztu jednostkowego.
Nie ma gwarancji również, że osiągnie się zakładany czas dojazdu 2 godziny 13 minut.

Wrażliwość ENPV
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Jeżeli chodzi o sposób wykonania umowy –umowa jest parafowana, ale nie jest podpisana na świadczenie usług publicznych na tym korytarzu po jego otwarciu, więc też nie wiadomo czego oczekiwać
w roku 2014.
Nie wiadomo, komu UTK wyda decyzję w sprawie wykonywania przewozów w ramach otwartego przewozu dla linii nr 9, gdyż urząd ma obowiązek przeprowadzenia analizy wpływu działalności,
określonej we wniosku zgodnie z tym artykułem 28r ustawy o transporcie kolejowym. Analiza UTK
będzie prowadzona w roku 2014, natomiast osoba zainteresowana taką analizę musi zrobić już dzisiaj.
Co ma największy wpływ na to, czy plany się powiodą czy nie? Oczywiście liczba pasażerów, jeżeli
spada o 15% to dwukrotnie spada też ENPV, jeżeli liczba pasażerów wzrośnie to ENPV wzrasta również . Natomiast na wzrost lub spadek ENPV nie mają większego wpływu nakłady, opłata za tory czy
energia. Liczba pasażerów wzajemnie powiązana z ceną najbardziej biją w prowadzony biznes. I można
zrobić takie założenie, że w roku 2014 pociągi, które byłyby kupione, jeździłyby do Gdańska. Nie jeździłyby natomiast do Kołobrzegu, gdyż po pierwsze są zbyt drogie, po drugie Kołobrzeg jest w ogóle
nieprzygotowany do ich obsługi, a kursy co godzinę nie miałyby sensu z powodu zbyt małej liczby
pasażerów. W związku z tym nikt nie zainwestuje w Kołobrzeg, żeby mógł obsłużyć tak nowoczesny
pociąg. Ale w to miejsce ktoś zaplanuje i złoży wniosek o dostęp na pociągi do Kołobrzegu, na pociągi
do Helu. ICE3 się idealnie nadaje bo jest to pociąg spalinowy, a w te miejsca trzeba jechać pociągiem
spalinowym, tam też mogą pojechać stare pociągi, które nic nas nie kosztują i które mogą stać tam
nawet pół dnia i wrócić o odpowiedniej porze. A nowy pociąg musi bez przerwy jeździć.
W związku pojawia się pytanie, czy kupować nowy tabor czy jest to za duże ryzyko. Trudno na nie
odpowiedzieć. Jeżeli nie będzie dalszych prac, jeżeli nie wyjdą rozporządzenia, to można przewidzieć,
że Polska stanie się złomowiskiem starego taboru kolejowego z całej Europy.

Marek Chmurki
Zakład Transportu Miejskiego, Warszawa

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie od 1994 roku organizuje i kontroluje usługi lokalnego
transportu zbiorowego w Warszawie i na podstawie porozumień z 29 urzędami gminnymi również
transportu podmiejskiego. ZTM jest jednostką budżetową miasta st. Warszawy, posiada obecnie porozumienia i umowy z 9 spółkami przewozowymi, chociaż ich liczba się w każdej chwili może zmienić,
ze względu na elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie rynku na przewozy. Elastycznie w takim
zakresie, w jakim tylko możliwości prawne i finansowe pozwalają.
Od ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oczekiwano, że uporządkuje funkcjonowanie transportu publicznego, zarówno w sferze ogólnokrajowej jak i sferze lokalnej, także na poziomie regionów.
Miałoby to w założeniu doprowadzić do uzyskania wzrostu efektywności wydatkowania środków publicznych na transport zbiorowy, bowiem działalność dofinansowywana jest z podatków mieszkańców,
a lokowana w taki sposób, aby usługi w miarę możliwości zaspokajały potrzeby i jednocześnie nie były
obniżane ze względu na obecność innych czynników, warunkujących lepsze lub gorsze wykorzystanie
tego potencjału. Od ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w świetle wieloletnich dyskusji
oczekiwano, że będzie sprzyjać integracji transportu publicznego, że wprowadzi mechanizmy, które
pozwolą w lepszy sposób przekraczać przede
wszystkim granice różnych samorządów. Nastąpiły również oczekiwania wypełnienia luki
legislacyjnej, czyli nadrobienia tych zaległości,
które rzeczywistość namnożyła, a do których
prawo tak naprawdę przestało już przystawać.
Z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i założeń, które zostały przyjęte wynika
przede wszystkim pojawienie się na wszystkich
szczeblach od krajowego do lokalnego -organu
organizatora przewozów, na który spada odpowiedzialność za zarządzanie i kontrolowanie
realizacji przewozów. Pojawia się więc funkcja
organizacyjno-kontrolna, sprawowana przez
organizatora, natomiast funkcja realizacyjna
przekazana została bądź to operatorowi, czyli
temu przewoźnikowi, który będzie posiadał
umowę na świadczenie usług publicznych, zawartą z organizatorem, bądź przewoźnikowi
który będzie przedsiębiorcą lub zakładem budżetowym realizującym usługi transportowe
na podstawie innych formuł prawnych.
Jako podstawowy aspekt dostrzec można
pewne ułatwienie proceduralne z punktu widzenia miasta stołecznego Warszawy, związane
z polepszeniem działalności dla operatorów,
czyli tych przewoźników, z którymi miasto
ma podpisane umowy. Dla nich proceduralnie
ustawa wprowadza wiele ułatwień, a co za tym
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idzie, także Zarządowi Transportu Miejskiego daje więcej narzędzi do elastyczniejszego
reagowania na różne sytuacje przewozowe,
przede wszystkim nieprzewidywalne, a więc
związane z koniecznością zabezpieczenia rozmaitych potrzeb przewozowych, występujących w sytuacjach niestandardowych.
Kolejną sprawą jest uporządkowanie zasad
kontraktowania usług (trybu wyboru, zapisu
umów). Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jest wprowadzeniem instrumentu planowania w regionach
oraz w wybranych miastach, aglomeracjach
i powiatach. Ważne, że będzie on aktem prawa
miejscowego. Ze strony organizatora przewozów miejskich i aglomeracyjnych wiąże się
pewne nadzieje z tym, iż ustawa pozwoli bądź
też dostarczy instrumentów, dzięki którym będzie można sprawniej zarządzać przystankami
i terenami komunikacyjnymi w mieście, tak,
aby móc uporządkować szczególnie w centrach miast sytuację w zakresie wykorzystania
przestrzeni komunikacyjnej i optymalizacji
wykorzystania przystanków przez przewoźników realizujących przewozy na podstawie
umowy z Zarządem Transportu Miejskiego.
Oczywiście pojawia się też wiele mankamentów i wątpliwości, które widoczne są
z perspektywy Zarządu Transportu Miejskiego jako organizatora przewozów, starającego się prężnie
i elastycznie wychodzić naprzeciw potrzebom przewozowym.
Ustawa przewartościowuje zadania dla planu transportowego. Spoglądając na założenia z perspektywy artykułu, który mówi co ma zawierać plan, dochodzi się do sytuacji, w której pojawia się pierwszy
podstawowy dylemat, dotyczący konieczności określenia sieci komunikacyjnej, definiowanej jako układ
linii komunikacyjnych. Linię komunikacyjną ustawa zaś definiuje jako połączenie realizowane na sieci
dróg bądź linii kolejowych z przystankami. Tak więc plan transportowy każe to wszystko narysować,
przydzielić kompetencje, określić standardy
obsługi, zaopiniować, przeprowadzić całą procedurę legislacji, skonsultować ze wszystkimi
partnerami i sąsiadami i dodatkowo jeszcze
uwzględnić rozmaite uwarunkowania związane z planami odgórnymi. W przypadku najbardziej niekorzystnej interpretacji zwraca się
uwagę na ryzyko, że dla nawet najmniejszej
korekty linii plan transportowy będzie kluczowym instrumentem, mogącym sparaliżować
działanie organów wykonawczych.
Zarząd Transportu Miejskiego formułował propozycję zmiany orientacji w zakresie
tego co plan ma definiować, tak, by uciec na
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bok od definiowania zagadnień jako sieci komunikacyjnych. Plan transportowy powinien
natomiast dotyczyć obszaru, na którym planowane jest realizowanie zadania o charakterze
transportowym wraz z założeniem kształtowania sieci. Wówczas można by uniknąć ryzyka,
czyli sytuacji, w której do wprowadzenia nawet
najmniejszych korekt w układzie komunikacyjnym nowej linii autobusowej czy zmiany
przebiegu takiej linii potrzebna będzie cała
procedura uchwalania i zmiany planów.
Kolejne mankamenty związane z planem
transportowym to zróżnicowanie rangi planów
różnych szczebli. Otwiera się tu pole do nadużyć i ograniczania działania organizatorom
niższego szczebla. W układzie zstępującym,
czyli hierarchiczności odgórnej – plan ministerialny jest planem nadrzędnym w stosunku
do planów wojewódzkich, mających uwzględniać zapisy planu nadrzędnego. Również plany
powiatowe i gminne, powinny uwzględniać
zapisy planów wyższego szczebla. W układzie
wstępującym marszałek bądź też urząd marszałkowski buduje plan regionalny, w którym
może, ale nie musi uwzględnić wnioski zebrane od niższych szczebli. I może pojawić się
taka sytuacja, że silni organizatorzy przewozów, posiadający potencjał i środki finansowe
będą przez zapisy planów wyższych szczebli
blokowani, chociażby z powodu przesłanek
politycznych.
Organizowanie transportu publicznego
powinno być domeną wyspecjalizowanych
struktur organizatora przewozów, a plan bez
którego nie można zarządzać transportem publicznym powinien ograniczyć się do rzeczy
bardziej generalnych, takich jak zdiagnozowanie stanu obecnego, zdefiniowanie problemów,
wskazanie kierunków, sposobów rozwiązań,
ewentualnie wytycznych.
Plany transportowe wg ustawy są dobre dla
małych gmin. Dzieje się tak, gdyż można tam
bardzo literalnie określić i potencjalną sieć
komunikacyjną, i przystanki, można też ustalić gdzie, co, kto, w jakiej częstotliwości itd. Natomiast
w przypadku dużego organizmu miejskiego i regionu jest to narzędzie nieadekwatne do tego, co chcemy
nim osiągnąć.
Wprowadzenie planu transportowego powoduje wiele obaw. Jedną z nich jest obawa paraliżu decyzyjnego z wydłużonymi procedurami opiniowania i uchwalania, paraliżu wynikającego z konieczności
wielorakiego i skośnego konsultowania zapisów. Wystarczy jedna linia przekraczająca granicę dwóch
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jednostek, by zaistniała konieczność konsultowania ze sobą jej przebiegu. Zmiana jednego dokumentu po jednej stronie spowoduje najprawdopodobniej konieczność wprowadzania zmiany w drugim
dokumencie. To może docelowo spowodować, pojawienie się pokusy różnorodnego omijania przepisów i tworzenia ścieżek prawnych, starających się ominąć przepisy. Jeżeli powstaje nowa ustawa, to
powinna ona możliwie optymalnie wyczerpywać wszystkie rozwiązania i wychodzić naprzeciw takim
organizacyjnym i funkcjonalnym aspektom rynku transportowego, które będą przystawały do zastanej
rzeczywistości. Art. 27 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym to dość niebezpieczny zapis mówiący o tym, że w przypadku, gdyby nastąpiła zmiana planu transportowego i miało to wpływ
na funkcjonowanie danego operatora bądź przewoźnika w relacjach do organizatora przewozów, to
przewoźnikowi lub operatorowi należy się odszkodowanie ze strony organizatora przewozów. Jeżeli
organizator przewozów miałby pełną kontrolę nad tym, co w jego rejonie będzie się działo, mógłby
takiego zapisu się nie bać. Natomiast jeżeli na przykład urząd marszałkowski czy szczebel regionalny
wprowadzi w swoim planie zmiany, mające implikacje dla działalności szczebla niższego, to ciężko jest
za takie skutki brać odpowiedzialność.
Kolejną sprawą jest korzystanie z przystanków. Duże miasta mają problem ze zorganizowaniem
przestrzeni i z wydzieleniem ruchu dla przewozów realizowanych w oparciu o usługi publiczne oraz
dla przewozów, realizowanych w oparciu o prywatną działalność drobnych podmiotów przewozowych.
Zapisy, zaproponowane w art. 15 i 16 ustawy dają pewną możliwość stworzenia wytycznych na
poziomie miasta, dotyczących tego gdzie, jak, kto ma korzystać z przystanku, czyli jaka ma być częstotliwość korzystania, czy operator lub przewoźnik może korzystać z przystanków, a także wytycznych
dotyczących wyłączenia pewnych przestrzeni
z obsługi transportem prywatnym ze względu
na blokowanie transportu. Jednak zostawiona
została furtka w postaci zapisu jednego spójnika powodująca, że takie działanie może być
oprotestowane.
Brak ramowych jednoznacznych przepisów
to stracona szansa na opracowanie spójnych
w skali kraju zasad korzystania z przystanków.
Ustawa nie wprowadza jasnej granicy właściwości organizatora. Można więc oczekiwać
sytuacji, że będą segmenty przewozów na lepszych ciągach transportowych z lepszym potencjałem, o które będzie zabiegać np. marszałek, natomiast będą takie obszary, szczególnie
mniej zaludnione i z gorszą obsługą, o które
będzie odwrotna walka, będzie przerzucanie
kompetencji kto jest władny, by przewóz zlecić. Zachodzi więc obawa pewnych nieporozumień, doprowadzających w efekcie do powstawania barier we właściwym planowaniu
systemu transportowego.
Wątpliwości budzi również zróżnicowanie przepisów przejściowych w zakresie stosowania zezwoleń i zaświadczeń. Z punktu
widzenia Zarządu Transportu Miejskiego jak
również większej liczby organizatorów przewozów ten problem związany jest z okresem
przejściowym. Dopóki nie ma planów funk19

cjonowanie opierać się musi o umowy podpisywane wyłącznie na okresy trzyletnie, które
w przypadku standardów zarówno polskich
jak i europejskich są stanowczo za krótkie.
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie jest jedynym pozaregionalnym organizatorem przewozów kolejowych. Robi to na
podstawie przepisów ustawy o samorządzie
gminnym, nakładających na gminę obowiązek
realizowania lokalnego transportu zbiorowego
na swoim terenie, za pomocą spółki Szybka
Kolej Miejska. Ale nie tylko, bo od 2011 roku
na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego
usługi w formule SKM świadczą także Koleje
Mazowieckie na linii S9 do Legionowa. Zarząd Transportu Miejskiego posiada możliwości i chęci
rozwijania swojej roli jako organizatora przewozów kolejowych. Dlatego jego uwaga skupiła się na
przepisach zmieniających ustawę o transporcie kolejowym. W ocenie ZTM organizatorzy przewozów
posiadają zbyt małe kompetencje.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza jasny podział organizator – przewoźnik,
natomiast w ustawie o transporcie kolejowym – cały czas występuje pewien rodzaj relacji chociażby
z zarządcą infrastruktury, w której przewoźnik jest partnerem, a w warstwie informacyjnej dostępu
do pewnych zagadnień związanych z planowaniem oferty przewozowej, opiniowaniem rozwiązań infrastrukturalnych – nie do końca jest jasne na ile organizator przewozów jest w to włączany.
Przewartościowanie roli planów transportowych to niepotrzebna blokada kompetencji organów.
To plany transportowe mają nam określać, kto gdzie będzie jeździł, jednak z ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym widać, że tak naprawdę samorząd powiatu czy miasta otrzymuje pewną schedę po planach odgórnych. Może mieć miejsce sytuacja, w której będzie silny organizator przewozów
z potencjałem, z przewoźnikiem, z umową, z zabezpieczonymi środkami, z nowoczesnym taborem,
natomiast zapisy planów transportowych odgórnie mu narzuconych mogą blokować jego możliwości
funkcjonowania. Prawda przypuszczalnie będzie jednak taka, że kompetencje w zakresie tego, kto jakie
przewozy będzie organizował, szybko się podzielą i każdy będzie organizował takie przewozy, na które
go będzie stać. Nie ma więc zagrożenia, że Koleje Mazowieckie zmonopolizują w całości rynek w aglomeracji warszawskiej, ponieważ ani z powodów ograniczonych możliwości organizatora przewozów
w zakresie środków na dofinansowanie usług jak i potencjału przewozowego, potencjału technicznego
do zrealizowania przewozów nie byłyby w stanie bez Szybkiej Kolei Miejskiej udźwignąć tego ciężaru
obsługi transportu w aglomeracji warszawskiej, jaki ma miejsce obecnie.
Ustawa o transporcie kolejowym posiada niezwykle cenny artykuł 30, który mówi w jaki sposób
przydzielane są trasy, i który tak naprawdę stanowi podstawową wykładnię do tego, jak jest skonstruowany rozkład jazdy. Zniknął wprowadzony ustęp 2a, który nakazywał przewoźnikom i organizatorom
wzajemne uzgadnianie rozkładów jazdy. Być może był to dobry zamiar, służący godzeniu pewnych
interesów, ale powodował, że uzyskany efekt był odwrotny od zamierzonego i przewoźnicy nie uzgadniali wzajemnie rozkładów, blokując organizatora przewozów i zarządcę infrastruktury w zakresie
konstruowania oferty przewozowej. Z kolei przepisy mówiły, że jeśli rozkłady nie są uzgodnione
wzajemnie to zarządca nie może przystąpić do konstrukcji rozkładu. Taki pat trwał ostatnio 43 dni, aż
decyzją wiceministra infrastruktury wprowadzono ustępstwa, pozwalające na konstrukcję i uruchomienie rozkładu jazdy. Obawę budzi jedynie to, że zarządca infrastruktury dostał tak naprawdę miękką
odpowiedzialność za rozstrzyganie konfliktów. W obecnym stanie formalno-prawnym Polskie Linie
Kolejowe są spółką prawa handlowego i w ich interesie jest wpuszczenie jak najwięcej przewoźników,
w sytuacji prawidłowego funkcjonowania podmiotu w obecnych uwarunkowaniach każdą chęć prze20

wozów zgłoszonych przez przewoźnika bądź organizatora, jeżeli tylko jest przepustowość i możliwości
techniczne, PLK powinny przyjąć. Ich nieprzyjęcie będzie miało znamiona działania na szkodę spółki.
Natomiast oczekuje się w przyszłości, że zostaną zwiększone kompetencje Urzędu Transportu Kolejowego w rozstrzyganiu sporów, oraz że zostaną wykorzystane potencjały organizatorów do tego, żeby
mniejsze sytuacje konfliktowe rozstrzygać na poziomie niższym.
Jeśli chodzi o układ operator-organizator – operator będzie świadczył usługi na podstawie umowy
o świadczenie usług publicznych i będzie to rozwiązanie w skali kraju uprzywilejowane. Większość przewozów pasażerskich będzie się odbywało w tej
formule. Kolejną formułą będzie otwarty dostęp do przewozów kolejowych, do infrastruktury. Będzie to sytuacja kiedy, poza sferą organizatora przewozów, przewoźnik zgłosi akces
do obsługi danej linii. I wtedy na Urząd Transportu Kolejowego spada odpowiedzialność za
to, czy taki przewóz będzie miał miejsce czy
nie. Będą także sytuacje, w których organizator
monitorując pewne działania na rynku będzie
mógł podejmować działania w obronie usług,
jakie sobie zabezpieczył poprzez kontakty wieloletnie dla swojego przewoźnika, wybranego
w przetargu bądź w trybie bezpośredniego
przydzielenia zadania.
Obawę wzbudza zapis propozycji nowego
artykułu 28p do ustawy o transporcie kolejowym, mówiący o tym, że organizator przewozów będzie mógł zawrzeć umowę o świadczenie usług publicznych wyłącznie na podstawie
i w zakresie określonym w obowiązujących
planach transportowych. Zbyt dużo jest tu
rygoryzmu. Jeżeli są środki finansowe w gestii
organizatora przewozów, jeżeli jest zapotrzebowanie na przewozy, jeżeli jest przepustowość, to właściwie plan transportowy nie powinien ograniczać możliwości wykorzystania
potencjału, tym bardziej że jest to korzystne
dla wszystkich. Zachodzi również obawa, że
hierarchiczność planów może powodować
pewną walkę o pozycję na rynku dla różnych
przewoźników, że organizator wyższego szczebla w swoim planie transportowym wprowadzi
zapisy ograniczające możliwości działania organizatora niższego szczebla, w trosce o zabezpieczenie rynku dla swoich usług.
Kolejna uwaga dotyczy możliwości, w przyszłości, aktywnego uczestnictwa organizatorów przewozów w tworzeniu rozkładów jazdy,
ich oficjalnego zapraszania na konferencje rozkładowe. W różnych województwach są różne
układy, które funkcjonują w różnych rzeczy21

wistych tak naprawdę sferach. Są sytuacje w których organizator przewozów ogranicza się wyłącznie
do samego administrowania procesem, czyli wysyłania pism czy wytycznych, i tak naprawdę ceduje
całą działalność na przewoźnika. Ale są organizatorzy, którzy bardzo aktywnie realizują swoje zadania,
zostawiając przewoźnikowi jedynie sferę realizacji usługi. Oni powinni - jeżeli chcą i aktywnie się
włączają - mieć prawo uczestniczenia w całym tym procesie.
Zarząd Transportu Miejskiego zarówno w systemie obecnie obowiązującym jak i tym określonym
w przyszłości zapisami ustawy o transporcie kolejowym, zmienionej ustawą o transporcie publicznym
zbiorowym napotkał sytuacje, w których tak naprawdę partnerem do zamówienia trasy u zarządcy
infrastruktury jest przewoźnik. Jeśli wiadomo, kto będzie realizował przewozy –nie ma problemu. Jednak w sytuacji kiedy organizator przewozów chce zlecić w trybie przetargów przewoźnikowi realizację
pewnej usługi w zakresie transportu kolejowego, powstaje kłopot, dotyczący tego, kto tak naprawdę
ma zamówić trasę, ponieważ może to zrobić tylko przewoźnik. Co więc zrobić w sytuacji, kiedy przewoźnika nie ma, bo właśnie jest realizowana procedura zamówienia publicznego. Dlatego organizator
przewozów na podstawie rozmaitych gwarancji, promes czy umów, powinien móc zarezerwować pewien zakres usług, czyli te trasy, nad którymi później już toczyłaby się praca konstrukcyjna, natomiast
przewoźnik do zabezpieczenia tych tras byłby zobowiązany w późniejszym terminie. I jest tu konflikt
z art. 30 ust.1 ustawy o transporcie kolejowym, który mówi, że wnioski do rocznego rozkładu jazdy
składa się najpóźniej 6 miesięcy przed wejściem w życie rozkładu. Następną, kolejną porcję wniosków
składa się już w trybie rozkładu indywidualnego i one w procesie konstrukcji rozkładu jazdy zaczynają
być rozpatrywane w trybie późniejszym. Aby móc politykę transportową realizować w pełni, organizator przewozów powinien mieć więcej kompetencji, chociażby w takim zakresie, który dzisiaj ma
formalnie przewoźnik. Zarząd Transportu Miejskiego współpracuje z Polskimi Liniami Kolejowymi
i uczestniczy i w naradach i w procesie konstrukcji rozkładów jazdy. Równie aktywnie współpracuje
z przewoźnikami, dlatego chciałby zostać włączony w cały ten proces z punktu widzenia formalnego.
Niestety na obecnym poziomie nie zostało to jeszcze zabezpieczone.

Dyskusja
Zdzisław Szczerbaciuk, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji stwierdził, że nowy system obowiązuje już od ponad dwóch lat. Jej przewoźnicy, przewożący
kilkaset milionów pasażerów na terenie całego kraju uważają, że ustawa w kwestii rozwiązań prawnych
jest aktem spełniającym zdecydowaną większość oczekiwań. Dwie kwestie, budzące wątpliwości, to
po pierwsze pozostawienie samorządów w zasadzie bez pieniędzy. Samorządy mają przejąć funkcję
organizatora, którą obecnie pełnili przewoźnicy, bo tylko w miastach organizatorami były jednostki
samorządu, natomiast ani rząd, ani parlament nie wskazał żadnych środków na rozpoczęcie realizacji
tego zadania. Drugim mankamentem jest nieprzemyślane pozbawienie prawa wyłącznego. To prawo
wyłączne jest nie dla przewoźników, a dla jednostek. Jednostki samorządu mogłyby chronić rynek,
a tym samym chronić swoje środki budżetowe. Za chwilę będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją,
w której, każdy kto będzie miał interes, będzie mógł wjeżdżać na drogi i otwierać swoje linie. Kolejna
sprawa – dotyczy zmiany przez Senat w dniu 16 grudnia 2010 r. Ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym. Dokonując tej zmiany Senat wprowadził przepisy, których nie można zrealizować, ponieważ z jednej strony określił zasady prowadzenia pełnej działalności oraz określił zawarcie umowy
w formie koncesji. Z drugiej istotą koncesji jest prawo wyłączne. W związku z tym, jeśli nie można
udzielić prawa wyłącznego, to nie można zawrzeć umowy w trybie koncesji. W odniesieniu do planów
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uważa, że problemy wynikają z konieczności wdrożenia nowego systemu. Takie wątpliwości będą się pojawiać przy pierwszych planach,
przez pierwsze dwa, trzy lata ich wdrażania. Potem, kiedy system będzie już obowiązywał, nie będzie
w tak oczywisty sposób drażliwy.
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji rozumie również sens zapisów
przyjętych przez Parlament wierząc, że będą one stanowić ochronę podmiotów działających na rynku.
W kwestii przystanków nie podziela stanowiska zaprezentowanego w czasie konferencji, problem był
wielokrotnie dyskutowany i zapisy są wynikiem pewnego rodzaju konsensu. Chronią one przewoźników, których jest kilka tysięcy, w sytuacji, w której organ samorządowy może bez jakichkolwiek zasad
odmówić prawa albo przyznać prawo do zatrzymywania się na przystanku.
Bartosz Mazur z Przewozów Regionalnych przychylił się do wcześniejszych stwierdzeń, że generalnie nakłady na transport zbiorowy są zbyt niskie. Niezależnie od tego czy mówi się o nakładach
na infrastrukturę, na inwestycje, czy nakładach stricte eksploatacyjnych, w każdym przypadku są one
zbyt niskie. Podkreślił, że w dziedzinie transportu brak jest jakiejkolwiek polityki transportowej. I nie
jest to kwestią takiego czy innego rządu, ale ogólnie brak jest polityki transportowej.
W zakresie działania sektora publicznego dotyczącego transportu prowadzona jest pewnego rodzaju
polityka własnościowa, jest prowadzona polityka dochodowa, jest też prowadzona polityka konkurencji,
natomiast nie ma polityki transportowej.
Polityka dochodowa jest tą najbardziej widoczną. Przedsiębiorstwa transportowe każdego rodzaju są
nadmiernie obciążane wszelkiego rodzaju opłatami. Dzisiaj stoi się przed zapisem, wskazującym Urząd
Transportu Kolejowego do pobierania 5000 euro opłaty za decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wszelkiego rodzaju zezwoleń w transporcie zbiorowym,
to są także gigantyczne obciążenia finansowe. Zadać więc sobie trzeba pytanie – za co te pieniądze?
W ustawie jest mowa wyłącznie o tym, iż Urząd Transportu Kolejowego analizuje sytuację z perspektywy
przewozu, a nie z perspektywy przepustowości. Podobna sytuacja w przewozach drogowych mogłaby
chociażby spowodować, że organ potwierdzający zgłoszenie przewozów wydałby potwierdzenie dla
Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie, podczas, gdy zarządca dworca nie zgodziłby się na
przyjazdy innych przewoźników z powodu braku miejsca w określonym czasie.
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Podkreślić trzeba, że konkurentem dla publicznego transportu drogowego jest samochód. Trzeba
też sobie zdawać sprawę, że jeżeli ktoś przyjedzie do Warszawy pociągiem Intercity, to on może wrócić
albo Intercity, albo pociągiem regionalnym. Natomiast jeżeli przyjedzie do Warszawy samochodem,
to wróci samochodem. Dlatego oferta przewoźników powinna być przyjazna dla pasażera. Ustawa
niezwykle często, i to zwłaszcza jeśli mówi się o postrzeganiu prawa przez urzędników, jest traktowana
w sposób bardzo literalny. Mówi się o zintegrowaniu systemów transportowych, nawet przy tak twardym podziale rynku, w którym PKP Intercity wozi pasażerów Pendolinem np. do Gdańska, Przewozy
Regionalne przewożą ich dalej np. do Łeby, a później PKS jeszcze rozwozi do dalszych miejscowości,
niestety jednak od bardzo dawna nie funkcjonuje elastyczne zezwolenie na rozkład jazdy. Innymi słowy,
jeżeli chciałoby się wdrożyć system polegający na tym, że pociąg dowozi do stacji, a następnie autobus
odbiera pasażerów, to natychmiast pojawi się pytanie – co zrobić w przypadku, gdy pociąg się spóźni
o pół godziny? Przedsiębiorca autobusowy czeka na przyjazd pociągu i następnie jest kontrolowany
przez Inspekcję Transportu Drogowego i dostaje karę za to, że nie jedzie zgodnie z rozkładem jazdy.
Takiej sytuacji w ogóle się nie przewiduje w ustawie, i jest to jej pewien istotny mankament.
Dla Przewozów Regionalnych, jako przewoźnika, który w znacznie większy sposób aniżeli przewoźnicy drogowi jest uzależniony od dostępu do infrastruktury, ważna jest jeszcze jedna kwestia. Mówi się
wiele, zwłaszcza ze strony ministerialnej, że Urząd Transportu Kolejowego ma ulec wzmocnieniu. Tylko
w jaki sposób, skoro w wielu przypadkach nie posiada odpowiedniej potrzebnej wiedzy. Przykładem
jest sytuacja, gdy w marcowej korekcie PKP Intercity odwołało kilka pociągów, Przewozy Regionalne
chciały w to miejsce wykorzystać kilka tras. Okazało się, że z Lublina do Warszawy mogą wjechać na
Dworzec Gdański, gdyż wg informacji Dworzec Wschodni nie posiada krawędzi peronowej. Na dworcu,
na którym jest 14 krawędzi peronowych, PLK nie potrafi znaleźć krawędzi, na którą można wjechać
pociągiem regionalnym. Kolejna sprawa – Przewozy Regionalne chciały uniknąć sytuacji bardzo niekorzystnej dla mieszkańców województwa lubelskiego i wjeżdżać jednak na Dworzec Wschodni, na
Dworzec Centralny na średnicę. Wiązałoby się to ze zmianą czoła w Mińsku Mazowieckim. Nie było
jednak zgody PLK na zmianę czoła na stacji, na której nie ma peronu przy tym torze, na którym odbywa
się zmiana toru. Pamiętać trzeba jednak, że stacja Mińsk Mazowiecki, została za ogromne pieniądze
zmodernizowana, ale nie przewidziano na etapie projektowania możliwości zmiany kierunku jazdy.
W tym kontekście dobrym pytaniem jest pytanie o to, czym jest decyzja o przyznaniu otwartego dostępu?
Czy będzie to zobowiązanie PLK do udostępnienia torów, czy też jest to tylko i wyłącznie możliwość
zgłaszania wniosków, które być może zarządca będzie uwzględniał. Na koniec sprawa widocznych
w tle konfliktów. Możliwe są ich dwa rodzaje - konflikty o pieniądze tam, gdzie one są (czyli dotyczące
linii rentownych i walki o to, czy uda się je zdobyć), oraz konflikty, dotyczące obszarów peryferyjnych
przekazywania ich dalej. Trzeba przestrzec, zwłaszcza partnerów ze strony samej spółki matki PKP,
by nie utrudniać sobie wzajemnie działania, w przeciwnym bowiem przypadku jedynym wygranym
będą koncerny motoryzacyjne.
Agata Rybak z PKP Intercity odniosła się do samego planu transportowego. Wydaje się, że idea
stworzenia planu transportowego, który będzie łączył wszystkie rodzaje transportu i będzie integrował
transport była ideą słuszną, i stąd pojawiła się hierarchiczność planów, poczynając od planu, za stworzenie którego będzie minister Infrastruktury, poprzez kolejne szczeble. Jeżeli ten plan zostanie opracowany na podstawie dogłębnych analiz przygotowanych systemowo, analiz, które będą przygotowane
międzygałęziowo (a więc nie tylko minister się skupi na transporcie kolejowym, a dopiero poszczególni
organizatorzy będą uwzględniali transport drogowy, czy w specyficznych sytuacjach również transport
lotniczy, o ile on ma wpływ na te rodzaje transportu, za które jest odpowiedzialny organizator), to wtedy
plan, który ma powstać jako zintegrowany system, będzie miał sens. Tylko pojawiają się wątpliwości,
czy to podstawowe założenie zostanie uwzględnione w tworzeniu planu. Jeśli nie, to w pewnym sensie
będzie to powielenie rozwiązań funkcjonujących obecnie, być może jeszcze z pewną nutą zachowawczości, że lepiej do planu wpisać więcej (bo skoro później umowy będą mogły być zawarte wyłącznie
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na ten zakres, który jest uwzględniony w planie, to lepiej wpisać więcej). Dodatkowym ryzykiem, które
się z tym wiąże jest zapis w ustawie dotyczący rekompensaty, wypłaconej w formie dotacji. A więc nie
będzie to spojrzenie na rzeczywiste koszty, jakie ponosi operator i spojrzenie, ile z tych kosztów udaje
się pokryć przychodami, a ile rzeczywiście jeszcze pozostaje, tylko będzie to konkretna zagwarantowana
kwota, poza którą nie będzie można wyjść. Tak więc to, co wielu operatorów wykonujących przewozy
w ramach służby publicznej upatrywało jako nadzieję, która urzeczywistniona zostanie poprzez zapisy
ustawy, nie do końca się może spełnić.
Trzeba też poruszyć kwestię wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
z dniem 1 marca 2011 roku i nie do końca precyzyjnych zapisów przejściowych, które wiążą się ze zmianami w ustawie o transporcie kolejowym. Po dniu wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym, zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowym, która została znowelizowana przez
tą pierwszą ustawę, wykonywanie przewozów kolejowych odbywa się albo na podstawie umowy PSC,
albo na podstawie decyzji o otwartym dostępie. Nie ma na chwilę obecną żadnych przepisów wykonawczych, dotyczących tego jak należy ten wniosek złożyć, jakie dokumenty, jakie informacje trzeba
złożyć. Czytając przepisy literalnie, z kolei zarządca może zawrzeć umowę z operatorem czy z przewoźnikiem wyłącznie wtedy, gdy będzie on miał albo przyznaną decyzję otwartego dostępu, albo będzie
miał umowę PSC. Wydaje się niemożliwe, żeby po 1 marca 2011 roku przewoźnik dysponował decyzją
o otwartym dostępie. Oczywiście nie zakłada się złej woli po stronie czy to zarządcy czy prezesa UTK
i trzeba liczyć, że możliwie jak najszybciej te wszystkie decyzje będą wydawane, a zarządca nie będzie
zbyt rygorystycznie podchodził do całej tej problematyki. Tym niemniej jednak takie ryzyko istnieje.
Zwłaszcza, że znakomita większość umów zawieranych przez zarządcę na obecnie funkcjonujący rozkład jazdy, czyli 2010-2011 do dnia 8 lutego 2011 roku nie została zawarta.
***
Na zakończenie konferencji Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury, senator Stanisław
Kogut podziękował wszystkim prelegentom, potwierdzając osiągnięcie założonego celu spotkania.
Podkreślił, że wspólne dobro nie powinno powodować podziału na transport samochodowy i kolejowy.
Trzeba patrzeć strategicznie na całą Polskę i stawiać na pierwszym miejscu przewoźników narodowych,
a dopiero potem zagranicznych.
Następna sprawa – to kwestia dopuszczeń. Od tego jest regulator, żeby dopuszczał, kto ma jechać
i jakimi liniami. Konkurencji nie da się uniknąć, ale trzeba patrzeć na to, aby w tej konkurencji jak
najwięcej zysków mieli narodowi przewoźnicy.
Należy się też na koniec zastanowić w jaki sposób uwagi z odbytej konferencji przekazać właściwym
organom. Byłoby dobrze, gdyby dotarły one do Komisji Gospodarki, aby wszyscy parlamentarzyści
którzy lansowali ustawę mogli się z nimi zapoznać, bo widać wyraźnie potrzebę nowelizacji tej ustawy.
Jeśli nie będzie nowelizacji, to wszystkie zagrożenia, o których była mowa naprawdę będą miały miejsce. Chcąc się porównywać z Zachodem, musimy też dać z budżetu państwa ogólnie na transport taki
procent PKB jak dawany jest w krajach UE, tak by Polska nie stała się złomowiskiem Europy.

Piotr Świątecki

Publiczny transport zbiorowy
1 marca 2011 r. weszła w życie uchwalona 16 grudnia 2010 r. ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym, opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 5 z 7 stycznia tego roku pod pozycją 13. Niżej
zrelacjonowano treść tej ustawy i przedstawiono uwagi, które nasuwają się po wstępnej lekturze
tego aktu, powstającego długo i już dość często krytykowanego, choć na dobrą sprawę jego przepisy
jeszcze nie zaczęły funkcjonować.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym a prawo UE
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym obejmuje transport drogowy, kolejowy, inny szynowy,
linowo - terenowy, morski oraz żeglugę śródlądową. Ma zmienić funkcjonowanie tych dziedzin poprzez
wyróżnienie i szczególne potraktowanie regularnego przewozu osób. W tym celu wprowadza się trzy
charakterystyczne dla tego aktu instytucje prawne: organizatora publicznego transportu zbiorowego, funkcję tę zlecając jednostkom samorządu terytorialnego oraz ministrowi transportu, operatora publicznego
transportu zbiorowego, to jest przedsiębiorcy lub zakładu budżetowego wykonującego przewozy oraz
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Ustawa ustala szczegółowe ramy
prawne oraz zasady wspierania transportu zbiorowego ze środków publicznych w tym tylko zakresie,
jaki pozostał w gestii państwa poza obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.
Kluczowe znaczenie dla materii regulowanej w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym ma
rozporządzenie Nr 1370/2007 r. dotyczące usług publicznych w transporcie kolejowym i drogowym
oraz rozporządzenie Nr 169/2009 dotyczące konkurencji w transporcie1.
Rozporządzenie Nr 169/2009 wprowadza wyjątki od zasad traktatowych. Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską w rozdziale I tytułu VI ustala zasady konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami
na terenie Unii. Między innymi art. 81 ust. 1 Traktatu zabrania porozumień między firmami, prowadzących do ustalania wspólnych cen, kontrolowania rynku, podziału zamówień i źródeł zaopatrzenia,
kontrolowania podaży, inwestycji i rozwoju technicznego. Rozporządzenie Nr 169/2009 stanowi wyłom
w zasadach ustalonych traktatem. Rada UE uznaje, że zasady konkurencji w transporcie powinny
uwzględniać jego charakterystyczne cechy, a więc różnić się od ogólnych zasad konkurencji ustalonych
dla całej gospodarki. Wprowadzane tu wyjątki, w których nie ma zastosowania ogólny zakaz porozumień
między przedsiębiorcami, dotyczą tych porozumień, których celem lub skutkiem jest ustalanie stawek
transportowych i warunków transportu, ograniczanie lub kontrola podaży usług transportowych, podział rynku tych usług, stosowanie usprawnień i współpracy technicznej albo wspólne finansowanie
(zakup) sprzętu transportowego lub świadczenie takich usług. Rozporządzenie jest stosowane do tych
działań dotyczących usług transportowych, które – według przyjętych przez władze Unii założeń –
przynoszą wzrost produktywności. Zakazu nie stosuje się do porozumień dotyczących współpracy lub
porozumień technicznych dotyczących m.in. standaryzacji sprzętu, usług transportowych, pojazdów
i stałych instalacji; wymiany personelu, sprzętu, pojazdów i stałych instalacji, organizacji wspólnych
usług transportowych oraz ustalania i stosowania zryczałtowanych stawek i warunków do takich usług.
Dozwolone są również: koordynacja rozkładów jazdy na łączących się trasach, łączenie pojedynczych
przesyłek oraz ustanawianie jednolitych zasad dotyczących struktury taryf i warunków ich stosowania
z zastrzeżeniem, że zasady te nie określają stawek i warunków transportowych. Dopuszczone są również
porozumienia małych przedsiębiorstw prowadzące do powstania ugrupowań (związków) przedsię1
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Pełne tytuły aktów prawnych powołanych w tekście są zestawione na końcu tekstu.

biorstw o łącznej zdolności przewozowej 10.000 ton w przypadku transportu drogowego i 500.000 ton
w przypadku żeglugi śródlądowej.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wiąże się również merytorycznie z przepisami rozporządzenia (We) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
Rozporządzenie Nr 1370/2007 określa zasady rekompensowania kosztów lub przyznawania wyłącznych praw przedsiębiorcom świadczącym usługi publiczne. Definiuje „pasażerski transport publiczny”
jako usługi transportu pasażerskiego o ogólnym znaczeniu gospodarczym świadczone publicznie
w sposób niedyskryminacyjny i ciągły. „Wyłączne prawo” daje możliwość świadczenia niektórych usług
publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na danej trasie, w danej sieci lub na danym obszarze
z wyłączeniem innych takich podmiotów świadczących usługi. „Rekompensata z tytułu świadczenia
usług publicznych” to korzyść, także finansowa, uzyskana z funduszy publicznych. Jej wysokość nie
może przekroczyć skutku finansowego świadczenia usług publicznych dla przedsiębiorcy. Wpływ ten
(skutek) oceniany jest przez porównanie stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia usług
publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki istniałby w przypadku niewypełniania tego zobowiązania.
Prawo wyłączne lub rekompensata mogą być przyznane wyłącznie w drodze umowy zawartej przez
właściwy organ z przewoźnikiem (wykonawcą usług). Umowy te jednoznacznie określą zobowiązania
z tytułu świadczenia usług publicznych, które musi wypełnić wykonawca, jak również obszar geograficzny, którego zobowiązania te dotyczą. Określą z góry, obiektywnie i przejrzyście, parametry, według
których obliczane są ewentualne rekompensaty oraz rodzaje i zakres wszelkich ewentualnie przyznanych
praw wyłącznych. Określą też zasady podziału kosztów związanych ze świadczeniem usług: personelu, energii, opłat za użytkowanie infrastruktury, kosztów utrzymania i napraw taboru oraz instalacji,
kosztów stałych odpowiedniego zwrotu kapitału własnego.
Czas obowiązywania umowy nie powinien przekraczać dziesięciu lat - w odniesieniu do usług autokarowych i autobusowych oraz 15 lat – w odniesieniu do usług kolejowego transportu pasażerskiego
i innych środków transportu szynowego. Niekiedy można umowę przedłużyć lub zawrzeć od początku
na dłużej; w rozporządzeniu wskazano okoliczności, które na to pozwalają. M.in. uzasadnieniem zawarcia dłuższej umowy będzie konieczność zamortyzowania zakupionego taboru.
Rozporządzenie przewiduje cztery warianty realizacji zadań w zakresie transportu publicznego.
Usługi mogą być świadczone przez właściwy organ władzy publicznej, co w naszych, polskich warunkach oznaczać może wykonywanie tych usług przez zakład budżetowy gminy. To pierwszy wariant.
W drugim wariancie wolno zlecić wykonywanie takich usług z wolnej ręki tzw. podmiotowi wewnętrznemu, tj. jednostce wyodrębnionej prawnie, ale podległej właściwemu organowi. Oceniając podległość,
bierze się pod uwagę takie elementy, jak reprezentowanie w organach administrujących, zarządzających lub nadzorczych, stosowne postanowienia statutów, strukturę własnościową, wpływ na decyzje
strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania oraz sprawowanie nad nimi skutecznej kontroli.
Posiadanie przez właściwy organ publiczny pełnej własności, w szczególności w przypadku partnerstwa
publiczno-prywatnego, nie jest niezbędnym dowodem sprawowania kontroli, o ile istnieje przewaga
wpływu publicznego i sprawowanie kontroli można stwierdzić na podstawie innych kryteriów. Podmiot
wewnętrzny i jednostki będące pod jego wpływem mają prowadzić pasażerski transport publiczny na
obszarze działania organu lokalnego i nie wolno im brać udziału w przetargach na świadczenie takich
samych usług organizowanych poza terytorium tego właściwego organu lokalnego.
W trzecim wariancie wykonawcę wybiera się w trybie konkurencyjnym. Zastosowanie znajdują tu
przede wszystkim dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. odnoszące
się do zamówień publicznych: to dyrektywa 2004/17/WE koordynująca procedury udzielania zamówień
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
oraz dyrektywa 2004/17/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na
roboty budowlane, dostawy i usługi.
Czwarty wariant to zlecenie usług z wolnej ręki podmiotowi zewnętrznemu. Może to mieć miejsce wówczas, gdy średnia wartość roczna zamawianych usług szacowana jest na mniej niż 1.000.000
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euro lub zamówienie dotyczy świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego
w wymiarze mniejszym niż 300.000 kilometrów przebiegu rocznie. Jeżeli udzielane bezpośrednio,
z wolnej ręki zamówienie dotyczy przedsiębiorstwa eksploatującego nie więcej niż 23 pojazdy, progi te
mogą zostać podwyższone do średniej wartości rocznej szacowanej na nie więcej niż 2.000.000 euro
lub świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż
600.000 kilometrów rocznie. Wolno również, na nie więcej, niż 10 lat, zlecić z wolnej ręki wykonywanie
transportu kolejowego.
Organy organizujące transport publiczny są zobowiązane przepisami omawianego tu rozporządzenia
do corocznej publikacji zbiorczego sprawozdania. Znajdą się w nim informacje na temat zobowiązań
organu z tytułu świadczenia usług publicznych, przedsiębiorców świadczących usługi publiczne, jak
również przyznanych im rekompensat i wyłącznych praw.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 grudnia 2009 r., wiąże w całości i ma być bezpośrednio
stosowane we wszystkich państwach członkowskich – także w części dotyczącej praw wyłącznych,
o których nie ma mowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Cele ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym ma tymczasem być – jak wyraźnie stwierdzono to
w uzasadnieniu jej projektu – realizacją postulatów władz Unii Europejskiej zmierzających do zrównoważonego rozwoju transportu. Szansę na to zrównoważenie Komisja Europejska widzi w ograniczeniu transportu osobistego na rzecz publicznego, w szczególności – kolejowego, sprzyjającego silniej
środowisku oraz mniej wypadkowego.
Ustawodawca wyraźnie zasygnalizował wolę poszanowania regulacji europejskich, umieszczając
zaskakującą brzmieniem, nietypową klauzulę kolizyjną w art. 3 ust. 1. Choć powszechnie znana jest
zasada ogólna, iż rozporządzenia UE (Parlamentu, Rady i Komisji) obowiązują w Polsce wprost na
równi z krajowym prawodawstwem, norma umieszczona w art. 3 ust. 1 dodatkowo zdaje się uprzywilejować te pierwsze, stwierdzając, że przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów wskazanych
rozporządzeń UE2.
Wprowadzenie zastrzeżenia do art. 3 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wpływać
musi na interpretację innych ustaw transportowych. Nie wiem, czy projektodawcy ustawy o publicznym transporcie drogowym zdawali sobie z tego sprawę, że zastrzeżenie w niej, iż ma być stosowana
z uwzględnieniem wskazanych rozporządzeń Unii Europejskiej, może być źródłem paradoksalnego
wniosku, iż przy stosowaniu ustaw: o transporcie kolejowym i transporcie drogowym nie ma potrzeby oglądania się na prawo europejskie, bowiem tam takiego zastrzeżenia nie umieszczono. Będzie to
oczywiście wniosek fałszywy, lecz w świetle zastosowanej tu techniki legislacyjnej uzasadniony…
Rozporządzenia UE dotyczące transportu zbiorowego służą realizacji fundamentalnej zasady - równej,
uczciwej konkurencji (treść ich wstępów – tzw. preambuł – nie pozostawia tu żadnych wątpliwości).
Taka konkurencja jest możliwa wówczas tylko, gdy pomoc publiczna jest przejrzysta i ograniczona do
zakresu, odpowiadającego niewątpliwemu interesowi publicznemu. Ponieważ te zasady są powszechnie
akceptowane również w Polsce, rozporządzenia je realizujące nie powinny być oceniane jako dolegliwe
lub krępujące swobodę decyzyjną tym bardziej, że nie są nadmiernie kazuistyczne.
Sprawnie funkcjonujący publiczny transport pasażerski jest niezbędnym elementem infrastruktury
społecznej umożliwiającej zrównoważony rozwój – a ten ostatni jest celem działań Państwa określonym
konstytucją RP. Współcześnie oferta transportu zbiorowego skierowana jest zarówno do tych, którzy nie
mają dostępu do innych środków transportu – poprawiając ich jakość życia - jak i do osób korzystających z transportu indywidualnego – w celu ograniczenia negatywnych, funkcjonalnych i ekologicznych
skutków masowej motoryzacji.
We wskazanym przepisie wymieniono rozporządzenia nr 1370/2007,nr 1371/2007, nr 12/98, nr 3577/92, nr 3921/91, nr
684/92, nr 1073/2009 i nr 561/2006, Pełne tytuły aktów prawnych powołanych w tekście są zestawione na końcu artykułu.
2
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Próby ustalenia kosztów różnych rodzajów transportu pasażerskiego, uwzględniające szerszą perspektywę (gospodarki narodowej) prowadzą do wniosków, że wspieranie transportu zbiorowego jest
wyjątkowo efektywne. Za zaspokajanie naturalnych potrzeb ruchliwości i swobody płacimy wielką cenę
nabywania i przetwarzania importowanych paliw płynnych, finansowania nieskończonej rozbudowy
sieci drogowej (nawet w mieście pokrytym na całym obszarze jednolitą warstwą asfaltu po pewnym
czasie pojawią się korki), leczenia ofiar wypadków i zanieczyszczenia środowiska.
Celowość funkcjonowania wygodnej, sprawnej komunikacji zbiorowej nie budzi więc wątpliwości.
Gorzej z praktyczną realizacją wniosków wynikających z tej konstatacji.
Znany polski psycholog, nieżyjący już prof. Kazimierz Dąbrowski sformułował ongiś teorię dezintegracji pozytywnej, którą można sprowadzić do tezy, iż po to osobowość jednostki się rozpada, aby
zintegrować się na wyższym stopniu rozwoju. Jeśli uznać, ze systemy społeczne można przyrównywać
do psyche człowieka, nasz transport publiczny jest na etapie dezintegracji i oczekuje na zorganizowanie
na wyższym, niż wcześniej, poziomie.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie obejmuje kwestii, które dotąd pozostawały poza
obszarem zainteresowania ustawodawcy. Nie musiała być uchwalana po to, bo objąć sprawy, których
dotąd prawo nie dotykało. Kwestie objęte obecnie ustawą o publicznym transporcie zbiorowym były
wcześniej przedmiotem innych regulacji; ustaw odnoszących się do gałęzi transportu3 (o transporcie
drogowym, o transporcie kolejowym, o żegludze śródlądowej) oraz do poszczególnych zagadnień (prawa
przewozowego, ustawy o cenach, o finansach publicznych, o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
Współcześnie ustawy, prócz zasadniczej funkcji regulowania aktywności społecznej i gospodarczej
obywateli, spełniają też niejednokrotnie rolę deklaracji politycznych. Ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym jest taką deklaracją, informującą o woli zrealizowania zaleceń zawartych w dokumentach
europejskich. Uderza w dotychczasową systematykę prawa transportowego jak miecz Aleksandra
w węzeł gordyjski; nie ma więc już supła, lecz prawdopodobnie wciąż nie wiadomo, jak doszło do jego
powstania.
Ustawa o publicznym transporcie drogowym ma na celu zwiększenie konkurencyjności, promocję zintegrowanych systemów taryfowych i obsługi oraz zwiększenie odpowiedzialności samorządu
terytorialnego za organizowanie przewozów. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego jest
bowiem obowiązkiem ministra właściwego do spraw transportu oraz władz wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego – województw, powiatów, gmin. Przy okazji należy liczyć też na to, że
zwiększy się stopień zaspokojenia aspiracji transportowych społeczeństwa. Niestety w ciągu ostatnich
dwudziestu lat transport zbiorowy ustępuje pola motoryzacji indywidualnej i degraduje się. Do końca
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku publiczny transport zbiorowy składał się z firm transportu
miejskiego (MPK, MZK, działających w poszczególnych aglomeracjach) oraz dwóch struktur obejmujących swoją siecią cały kraj: PKP i PKS. Koordynacja działalności transportu (pomijając transport
miejski, rządzący się swoimi, odrębnymi zasadami i działający na krótkich trasach) polegała na tym, że
w Dyrekcji Generalnej PKP powstawał sieciowy rozkład jazdy PKP, a PKS dostosowywał do tego swój
krajowy rozkład. Dzięki temu można było bez trudu ustalić w ciągu kilku minut połączenia kolejowe
i PKS na terenie całego kraju. „Sieciówkę” PKP miał w torbie służbowej każdy konduktor w pociągu.
Podział PKS na ponad 170 spółek, podział PKP na kilku przewoźników oraz rywalizacja pomiędzy
przewoźnikami doprowadziły m.in. do tego, że dziś trudno jest ustalić plan odjazdów z konkretnej
stacji kolejowej czy z dworca autobusowego, nie mówiąc już o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej
w całym województwie czy całym kraju.
Skutkiem degradacji transportu publicznego jest wymuszony rozwój motoryzacji indywidualnej. Gdy
kolejne miejscowości tracą połączenia autobusowe lub kolejowe, ich mieszkańcy muszą kupić używane
samochody lub zrezygnować z pracy czy nauki. Malejąca liczba podróżnych skłania przedsiębiorstwa
3
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transportowe do dalszych redukcji sieci połączeń. Na dochodowe trasy wchodzą prywatni przewoźnicy. Trasy deficytowe zarastają chwastami. Prasa szeroko relacjonuje zapaść pasażerskiego transportu
kolejowego, a szczególnie – jej spektakularne etapy, takie jak zmiana rozkładu jazdy czy pierwsze
opady śniegu z deszczem jesienią. W cieniu kryzysu kolei cicho redukuje się państwowy transport
autobusowy. W informacji przekazanej 15 grudnia 2010 r. przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu
Samochodowego i Spedycji sejmowej Komisji Infrastruktury wskazano na ujemną rentowność PKS,
wynoszącą średnio: w 2005 r. minus 4,73 %, w 2006 r. – minus 4,79 %, w 2007 r. – minus 2,95 %,
w I kwartale 2010 r. – minus 11,54 %4.

Treść ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Czy ustawa o publicznym transporcie zbiorowym może zmienić tę tendencję ? Przyjrzyjmy się jej
postanowieniom. Podstawą każdego systemu normatywnego są definicje. Nasza ustawa ma ich prawie
trzydzieści.
Katalog legalnych definicji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zaczyna się od kluczowych
pojęć – linii i dworca (przystanku). Linią komunikacyjną jest połączenie na sieci dróg publicznych,
liniach kolejowych, innych szynowych, linowych, liniowo – terenowych albo na akwenach morskich
lub wodach śródlądowych wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów.
Przystankiem komunikacyjnym jest miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasażerów na
linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się m.in. informacje dotyczące godzin odjazdów środków
transportu. Dworcami są miejsca przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym są m.in. przystanki,
punkty sprzedaży biletów i punkty informacji dla podróżnych.
Interesująca jest konfrontacja definicji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z określeniami
zawartymi w innych ustawach. Na przykład zgodnie z ustawą z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym dworzec kolejowy to usytuowany na obszarze kolejowym obiekt budowlany lub zespół obiektów
budowlanych do obsługi podróżnych lub usług towarzyszących tej obsłudze, który może również obejmować urządzenia do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Relacje
pomiędzy definicjami odnoszącymi się do infrastruktury transportowej, zawartymi w różnych aktach
normatywnych, to temat na odrębny artykuł.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu relacjonowanej tu ustawy jest organ
administracji publicznej wskazany ze względu na rodzaj (terytorialny zasięg) tego transportu. Na liście
potencjalnych organizatorów są gminy i ich związki komunalne, powiaty i ich związki, samorządowe
województwa oraz minister transportu (w międzywojewódzkich oraz międzynarodowych przewozach
kolejowych). Zadaniem organizatora jest planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie nim. Formą planowania jest przygotowanie Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego. Plan taki mają przygotować gminy liczące ponad 50 tys. mieszkańców, powiaty liczące ponad 80 tys. mieszkańców, niektóre związki gmin i powiatów oraz województwa
i minister transportu – każdy w swoim obszarze właściwości. Plan ma powstawać w trybie zbliżonym
do standardów przyjętych dla planowania przestrzennego. Dotyczy to m.in. etapu wszechstronnych
konsultacji społecznych i urzędowych. Jako że gminy leżą w powiatach i województwach, a powiaty
w województwach, zaś wszystkie nasze województwa są położone w naszym kraju, obszary objęte planowaniem poszczególnych szczebli mają części wspólne, co powoduje konieczność międzyszczeblowego
uzgadniania planów. W projekcie planu transportowego opracowanym przez marszałka województwa
uwzględnia się plan opracowany przez ministra transportu, w projekcie planu powiatowego – plan
województwa, w projekcie planu gminnego – plan powiatowy. Na relacje wynikające z częściowego
pokrywania się zachodzą kolejne, wynikające ze wspólnych granic. Przed wprowadzeniem w życie
plany są uzgadniane w pionie i poziomie z administracją publiczną. Plan województwa jest uzgadniany
4
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z sąsiednimi województwami, powiatowy – z sąsiednimi powiatami, gminny – sąsiednimi gminami.
Każdy z planów transportowych, niezależnie od szczebla określi sieć komunikacyjną, na której będą
wykonywane przewozy, ocenę ich obecnej wielkości i prognozy, przewidywania odnoszące się do
finansowania usług przewozowych, preferencje dotyczące środków transportu. W planie znajdą się
również informacje odnoszące się do zasad organizacji przewozów oraz pożądanego standardu usług
w przewozach użyteczności publicznej, a także przewidywania odnoszące się do organizowania systemu
informacji dla pasażerów. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, niezależnie
od szczebla, dla którego jest projektowany, musi być skorelowany z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, planem zagospodarowania województwa, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Plan powinien również uwzględniać sytuację społeczno - gospodarczą obszaru, który jest nim objęty,
wpływ transportu na środowisko, potrzeby zrównoważonego rozwoju transportu, względy polityki
państwa w zakresie połączeń ponadwojewódzkich, rentowność połączeń komunikacyjnych.
Wydaje się, ze planowanie rozwoju transportu zbiorowego może się okazać jednym z trudniejszych
zadań spośród nałożonych w ostatnich latach na administrację publiczną. Szczególnie niepokoję się
o rezultaty uzgodnień dokonywanych pomiędzy poszczególnymi strukturami administracji publicznej. Doświadczenia odnoszące się do zagospodarowania przestrzennego nie są zachęcające. Trudno
jest doprowadzić do pokrycia całego obszaru kraju planami miejscowymi, zaś uzgodnienie lokalizacji
inwestycji liniowych okazało się tak dramatycznie trudne, że ustawodawca ustąpił, zrezygnował z zachowania pełnej, planistycznej suwerenności gmin i wprowadził szczególne tryby lokalizacji najpierw
dla autostrad płatnych (w 1994 r.) potem dla pozostałych dróg, lotnisk i odbudowy po powodziach5.
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega także na wykonywaniu zdefiniowanych ustawą czynności innych, niż planowanie. W pierwszym rzędzie należy określić potrzeby przewozowe, co oznacza konieczność zbadania i przeanalizowania popytu na przewozy transportem
zbiorowym w rejonie, poddanym pieczy organizatora (w gminie, powiecie, województwie lub też
całym kraju w przypadku ministra). Organizacja transportu zbiorowego obejmuje również zachowanie niezbędnych standardów dworców, przystanków, zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego, systemu informacji dla pasażera. Pieczy organizatora powierzono także kwestie oznakowania środków transportu użyteczności publicznej, stawek
opłat, umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ustawa zobowiązuje przewoźników drogowych do ponoszenia opłat za korzystanie z dworców i przystanków,
nad którymi pieczę będą sprawować jednostki samorządu terytorialnego. Stawki tych opłat, będące
dochodem jednostek samorządu terytorialnego, powinny być niedyskryminujące dla operatorów
(zasada równego traktowania). Natomiast sposób pokrywania kosztów korzystania z przystanków
i dworców kolejowych ustalają przepisy o transporcie kolejowym. W przeszłości za utrzymanie
i oznakowanie przystanków odpowiadał jeden przewoźnik państwowy (na drogach PKS, na kolei PKP).
Pojawienie się konkurencji między przewoźnikami pociąga za sobą konieczność innego potraktowania punktów zatrzymania, tak, aby posiadanie przystanku nie było narzędziem walki konkurencyjnej
pomiędzy przewoźnikami, i narzędziem uzyskiwania dominacji w tej walce przez tego, kto dworcami
i przystankami dysponuje.
Najważniejszym zadaniem organizatora jest zawarcie umowy o świadczenie usług służby publicznej
– to jest wybór i ustanowienie operatora w trybie Prawa zamówień publicznych, ustawy o koncesji na
roboty budowlane lub usługi6, albo z wolnej ręki przy mniejszych wartościach kontraktu. Organizator
może również realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Finansowanie publicznego transportu zbiorowego musi uwzględniać
5
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zarówno ustawowe7, jak i miejscowe ulgi przejazdowe, tj. preferencyjne ceny biletów ustalone dla
niektórych grup pasażerów.
Przedmiotem umowy może być obsługa jednej lub kilku linii albo całej sieci. Wybór wariantu należy w zasadzie do organizatora, choć racjonalność tego rozstrzygnięcia będzie badana przez organy
kontroli (Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową). Umowa zawierana będzie do
10 (w transporcie drogowym) lub do 15 lat (w transporcie szynowym i żegludze). Do istotnych postanowień takiej umowy należą opisy: usług, sieci, częstotliwości, trybu skargowego, sprawozdawczości,
obliczania rekompensat, dystrybucji biletów etc.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym tworzy Centralną Ewidencję Przewoźników. Będzie
ona prowadzona przez ministra właściwego do spraw transportu niezależnie od KRS i ewidencji przedsiębiorców w gminach. W ewidencji zostaną umieszczone dane tych przewoźników, w stosunku do
których cofnięto potwierdzenie zgłoszenia przewozu. Zamknięto im dostęp do rynku transportowego
poza sferą użyteczności publicznej ze względu na naruszenie wymagań, ustalonych w art. 35 ust. 4
ustawy. Wymagania te można sprowadzić do generalnej kategorii spolegliwego, profesjonalnego wykonywania przewozu osób z uwzględnieniem wymagań prawa.
Art. 46 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym formułuje zasady wykonywania usług w tej
branży. Do tych zasad należą m.in.: właściwy dobór środków transportu i ich odpowiednie oznakowanie, publikacja rozkładów jazdy i cenników (taryf), honorowanie ustawowych ulg przejazdowych,
wykorzystywanie dworców i przystanków.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadziła zmiany m.in. w prawie przewozowym,
w ustawie o drogach publicznych, o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce komunalnej,
o cenach, o transporcie drogowym i o transporcie kolejowym.
Jej wejście w życie 1 marca 2011 r. oznacza rewolucję w normatywnych podstawach transportu osób,
nieodczuwalną dotąd jedynie z tej przyczyny, iż uruchamianie poszczególnych wymagań i procedur
następuje stopniowo zgodnie z kalendarzem ustalonym przez przepisy końcowe, sięgającym 2017 r.
Tekst opublikowany w „Przeglądzie Komunikacyjnym” nr 5-6/2011 r.

Ustawowe ulgi przejazdowe zostały ustanowione ustawami: o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o systemie oświaty, Prawo
o szkolnictwie wyższym, o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom
działań wojennych, o Karcie Polaka.
7
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Załącznik

Zestawienie najważniejszych aktów normatywnych
regulujących kwestie będące przedmiotem tekstu
Prawo polskie
1. ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745),
2. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
4. ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.),
5. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
6. ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.),
7. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
8. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn.
zm.)
9. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.)
10. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późń. zm.);
11. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693,
z późn. zm.);
12. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.
zm.);
13. ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.)
14. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn.
zm.).
15. ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 oraz z 2010 r.
Nr 127, poz. 857)
16. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.
1447 i Nr 239, poz. 1593);.
17. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228)
18. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.13)),
19. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 225,
poz. 1465),
20. ustawa z dnia 7 września 2007 r. - o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52,
poz. 305, Nr 214, poz. 1348 i Nr 216, poz. 1367),
21. ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.
100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675)
22. ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101,
z późn. zm.)
23. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
24. ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13).
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25. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana ; Dziennik Urzędowy C 321E
z 29 grudnia 2006 r.)
26. rozporządzenie Rady (EWG) nr 3921/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. ustanawiające warunki, zgodnie z którymi przewoźnicy niemający stałej siedziby w Państwie Członkowskim mogą dokonywać
transportu rzeczy lub osób żeglugą śródlądową w Państwie Członkowskim (Dz. Urz. WE L 373
z 31.12.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 345);
27. rozporządzenie Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz. Urz. WE L 74 z 20.03.1992, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 306),
28. rozporządzenie Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczące stosowania zasady swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie Państw Członkowskich (kabotaż morski)
(Dz. Urz. WE L 364 z 12.12.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 10);
29. rozporządzenie Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiające warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do transportu drogowego osób
w Państwie Członkowskim (Dz. Urz. UE L 4 z 08.01.1998, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 3, str. 10);
30. rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007,
str. 1);
31. rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str.
14, z późn. zm.);
32. rozporządzenie Rady (WE) Nr 169/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji
do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi europejskiej (Dz. U. UE L nr 61, poz. 1)
33. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88).

Informacja o składzie, zakresie zainteresowań
i działalności Senackiego Zespołu Infrastruktury
oraz o innych zespołach senackich
Zespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami skupiającymi parlamentarzystów, tworzonymi do
zrealizowania celów określonych w ich regulaminach wewnętrznych. Cele działania zespołu, sposób działania oraz
organizację wewnętrzną zespoły ustalają samodzielnie.
Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz regulaminu Senatu lub Sejmu.
Władze zespołu mają obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu osobowego zespołu oraz regulaminu
wewnętrznego. Senatorowie obecnej kadencji uczestniczą w pracach ponad trzydziestu zespołów senackich i parlamentarnych. Senacki Zespół Infrastruktury jest jednym z nich.
Został utworzony w celu wsparcia modernizacji polskiego transportu w interesie harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, ochrony interesów pasażerów i innych nabywców usług przewozowych, ochrony integralności polskiego
systemu transportowego, wsparcia rozwoju infrastruktury technicznej kraju. Przewodniczy mu senator Stanisław Kogut,
w skład wchodzą ponadto senatorowie: Dorota Arciszewska- Mielewczyk, Ryszard Bender, Wiesław Dobkowski, Stanisław Iwan, Norbert Krajczy, Krzysztof Kwiatkowski, Tomasz Misiak, Andrzej Owczarek, Jan Rulewski, Tadeusz Skorupa,
Grażyna Sztark, Henryk Woźniak i Krzysztof Zaremba.

Zeszyty zespołów senackich
1. „Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei żelaznych?” – materiały z konferencji 20 listopada 2009 r.
2. „Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych” – materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r.
3. „Bezpieczeństwo w górnictwie” – materiały z konferencji 1 grudnia 2009 r.
4. „Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych” – materiały z konferencji 9 grudnia 2009 r.
5. „Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP” – materiały z konferencji 15 grudnia 2009 r.
6. „Ochrona środowiska a inwestycje strukturalne” – materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r.
7. „Samorząd przyjazny seniorom” – materiały z konferencji 5 listopada 2010 r.
8. „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały
na konferencję 2 czerwca 2011 r. )
9. „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały
na konferencję 2 czerwca 2011 r. ) – wydanie II
10. „Rozwój ratownictwa drogowego” materiały z konferencji 24 listopada 2010 r.

