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Protokół z seminarium  

Parlamentarnego Zespołu ds. Zbiorowego Transportu Publicznego oraz Inwestycji 

Kolejowych i Komisji Infrastruktury 

 

 

23 kwietnia 2021 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Parlamentarny Zespół 

ds. Zbiorowego Transportu Publicznego oraz Inwestycji Kolejowych i senacką Komisję 

Infrastruktury nt. funkcjonowania i przyszłości transportu publicznego w Polsce.  

Otwierając posiedzenie Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wyraził 

nadzieję, że seminarium stworzy podstawy dobrej inicjatywy legislacyjnej dotyczącej 

transportu publicznego zbiorowego. Marszałek podziękował uczestnikom seminarium  

za podjęcie tematu ważnego dla 14 milionów polskich obywateli, którzy często doświadczają 

wykluczenia komunikacyjnego. Podkreślił, że  sam jest ze Szczecina, gdzie  na lotnisko  

w Goleniowie kursuje nowoczesny pociąg,  ale pusty, gdyż nie jest skomunikowany  

z godzinami odlotów i przylotów samolotów.   

Przewodniczący zespołu senator Stanisław Lamczyk podkreślił, że celem spotkania 

jest stworzenie nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zapowiedział powołanie 

zespołu ekspertów, który będzie pracował nad tym projektem. Zaakcentował,  

że Konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi prawo dotarcia do pracy czy szkoły 

zbiorowym transportem publicznym a tymczasem, jak wynika z raportu Klubu 

Jagiellońskiego, w Polsce 14 mln osób jest wykluczonych komunikacyjnie.    

Paweł Rydzyński, Prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu rozpoczął 

wystąpienie od przytoczenia danych Głównego Urzędu Statystycznego wskazujących,  

że w 2014 roku została przekroczona liczba 20 milionów zarejestrowanych samochodów  

w Polsce.  Coraz więcej osób zaczęło korzystać z transportu indywidualnego, co przedkłada 

się na znaczący spadek osób korzystających z transportu kolejowego i autobusowego. 

Zauważył, że Polska zmaga się z problemem transportu dwóch prędkości – pociągi intercity, 



autobusy aglomeracyjne i kolej miejska są na bardzo wysokim poziomie, lecz im dalej od 

metropolii, tym jest gorzej. Pandemia  doprowadziła do gwałtownego spadku pasażerów 

transportu zbiorowego oraz do utraty zaufania pasażerów do tego transportu. W komunikacji 

miejskiej  w 2020 r. odnotowano spadek liczby pasażerów  średnio o 40%, a w mniejszych 

miastach o 60%. Korzysta na tym transport samochodowy i rowerowy. Pan Rydzyński 

podkreślił, że zbiorowy transport publiczny potrzebuje szybkich zmian. Niezbędna jest 

koordynacja rozkładów jazy kolejowej i autobusowej, gwarancja skomunikowania, wspólne 

rozwiązania taryfowe, wspólne wyszukiwarki rozkładów jazdy, integracja rozkładów jazdy 

poza aglomeracjami miejskimi. Zdaniem Pawła Rydzyńskiego  przepisy prawne powinny 

nadążać za rozwojem technologicznym, uwzględniać nowoczesne systemy poboru opłat za 

przejazdy. Należy też zmienić skomplikowany system ulg w opłatach za przejazdy, powiązać 

inwestycje infrastrukturalne z poprawą oferty transportu publicznego. 

Informacje o funkcjonowaniu transportu publicznego w Republice Czeskiej 

zaprezentował przedstawiciel Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej Pan Jan 

Snopek. Poinformował on uczestników seminarium, że w jego kraju przejazdami kolejowymi 

dalekobieżnymi zawiadują przedsiębiorstwa państwowe, natomiast na poziomie okręgów za 

transport odpowiedzialne są władze lokalne. Tylko na linii kolejowej łączącej Pragę  

z Olomuc i Brno z Olomuc przewozy realizują prywatni przewoźnicy kolejowi. Odmiennie 

niż w Polsce nie funkcjonuje w Czechach transport realizowany niewielkim prywatnymi 

busami zabierającymi po kilkunastu pasażerów.  

Ambasador Szwajcarii w Polsce Jürg Burri podkreślił, że jeśli chcemy by obywatele 

korzystali z transportu publicznego należy zainwestować znaczące środki finansowe  

w infrastrukturę. Statystyczny obywatel Szwajcarii przemierza rocznie 2400 km transportem 

zbiorowym, natomiast obywatel Polski zaledwie 450 km, plasuje nas to na jednym z ostatnich 

miejsce w Europie. Pan ambasador podkreślił, że w Szwajcarii stworzono system złożony ze 

wszystkich podmiotów zajmujących się transportem, stworzono możliwość kupowania 

jednego biletu na całą trasę bez względu na rodzaj transportu a zintegrowany rozkład jazdy 

dostosowano do potrzeb obywateli. Mieszkańcy Szwajcarii, którzy wykupią tzw. legitymację 

transportową (kosztującą, w przeliczeniu z euro na złotówki ok. 600 zł na rok) mają prawo do 

zniżki 50% na wszystkie przejazdy. Ambasador zaznaczył, że o takim rozwoju transportu  

w Szwajcarii zadecydowali obywatele w dwóch referendach. W pierwszym referendum 

obywatele Szwajcarii opowiedzieli się za tym, aby największe państwowe środki finansowe 



były kierowane na rozwój kolei, w drugim zaś referendum zadecydowali o niebudowaniu 

nowych dróg samochodowych wiodących przez Alpy. Od 2005 r. do 2015 r. z 20% do 25% 

zwiększyła się liczba obywateli korzystających z publicznego transportu, natomiast o 3% 

spadła liczba obywateli korzystających z indywidualnego transportu samochodowego.  

W Szwajcarii, tak jak wielu innych państwach, epidemia COVID-19 spowodowała 

katastrofalne straty finansowe dla transportu publicznego.  

Dr hab. Marcin Wołek z Uniwersytetu Gdańskiego wskazywał, że w Polsce mamy 

bardzo sztywne regulacje dotyczące transportu publicznego i nie odpowiadają one 

zmieniającej się sytuacji rynkowej. Podkreślił, że samorządy nie zawsze chcą pełnić funkcję 

organizatora transportu publicznego, albowiem nie mają takiego obowiązku. Skrytykował 

nieefektywny sposób dofinansowania transportu publicznego. Postulował przejście od 

doraźnych działań do stworzenia strategii rozwoju tego sektora. Jego zdaniem trzeba m.in. 

jasno zdefiniować organizatorów transportu publicznego – powiaty, partnerstwa powiatów, 

zlikwidować dopłaty do ulg ustawowych. Pan Wołek uważa, że plan transportowy powinien 

być konkretnym narzędziem, który będzie regulował kwestie dotyczące służby publicznej  

i wprowadzał elementy konkurencji regulowanej w zależności od sytuacji lokalnej.  

Piotr Mikiel, Dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu 

Międzynarodowych Przewoźników Drogowych poinformował uczestników posiedzenia,  

że 16 grudnia 2010 r. uchwalono ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która zmieniła 

zasady funkcjonowania transportu pasażerskiego. Z chwilą wejścia w życie ustawy 

organizatorem transportu publicznego zostały jednostki samorządu terytorialnego i minister 

właściwy ds. transportu. Na 1 stycznia 2017 r. został wyznaczony termin wejścia w życie 

części przepisów, zgodnie z którymi ulgi ustawowe na przejazd środkami publicznego 

transportu zbiorowego miały obowiązywać tylko w przewozach o charakterze użyteczności 

publicznej. Dostępność ulg ustawowych byłaby zależna w dużej mierze od organizatorów 

publicznego transportu zbiorowego. W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 

opracowano przepis przesuwający wejście w życie przepisów dotyczących ulg na rok 2022. 

Pan Mikiel uważa, że skutkiem przesuwania terminu wejścia w życie niektórych rozwiązań 

zawartych w tej ustawie jest systematyczny spadek liczby pasażerów, zmniejszanie 

liczebności połączeń komunikacyjnych i pogarszanie się warunków funkcjonowania firm 

transportowych.  



Dr Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w swej 

wypowiedzi skupił się na poszukiwaniu rozwiązań, aby z publicznego transportu zbiorowego 

korzystało więcej pasażerów. Zauważalny jest bowiem spadek liczby pasażerów 

korzystających z publicznego transportu zbiorowego i jednocześnie spada dochodowość linii. 

Samorządy nie chcą podejmować się funkcji organizatora transportu zbiorowego, nie są 

bowiem do tego zmuszone a obawiają się ryzyka strat przynoszonych przez linie 

komunikacyjne. Doktor Wolański wskazał na fragmentację systemów komunikacyjnych, 

wyróżnia się bowiem komunikację miejską, przewozy gminne, przewozy powiatowo-gminne 

i przewozy wojewódzkie. Ponadto realizowane są przewozy szkolne, przewozy pracownicze, 

kolejowe i komercyjne. Ogranicza to dostęp do edukacji, stwarza problemy ze znalezieniem 

siły roboczej, spowalnia dezagraryzację oraz generuje wysokie koszty transportu dla 

najuboższych.  

Pan Grzegorz Kubalski reprezentujący Związek Powiatów Polskich zadeklarował 

chęć pomocy w pracach nad nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych,  

w szczególności w kwestii integracji komunikacji międzyregionalnej. Pan Kubalski 

poinformował uczestników seminarium, iż związek opracował model zmiany ustawy  

o publicznym transporcie zbiorowym, który może zostać udostępniony wszystkim 

zainteresowanym. Zdalny uczestnik posiedzenia Pan Roman Urbańczyk apelował o powrót 

do prawa wyłącznego zawartego w rozporządzeniu (WE) 1370/2007, o którym mówił 

wcześniej radca prawny Pan Marcin Maciocha.  

Podsumowując seminarium przewodniczący zespołu senator Stanisław Lamczyk 

zaapelował o włączanie się ekspertów w prace nad nowelizacją prawa o publicznym 

transporcie zbiorowym.  

 

(P.B.) 


