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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Minister finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądne-

go zysku przysługującego operatorowi publicznego transportu zbiorowego, które stanowi realizację delegacji 
z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (art. 52 ust. 4, DzU z 2011 r. nr 5, poz. 13). Na ministra wła-
ściwego do spraw finansów publicznych ustawa ta nałożyła obowiązek, aby w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw transportu ustalił w drodze rozporządzenia sposób określenia wysokości rozsądnego 
zysku. Projekt rozporządzenia szczegółowo określa sposób ustalania wysokości rozsądnego zysku, który 
stanowi integralną część rekompensaty przysługującej operatorowi z tytułu poniesionych kosztów w związku 
ze świadczeniem przez niego usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze służby pu-
blicznej. Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwość wylicze-
nia rozsądnego zysku ustalonego na mocy niniejszego rozporządzenia dotyczy jedynie operatorów wyłonio-
nych na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Podstawą wyliczenia rozsądnego zysku jest ustalenie tego, co stanowi u operatora kapitał zaangażowany 
bezpośrednio w realizację zamówionej przez organizatora transportu zbiorowego usługi publicznej. Bierze się 
pod uwagę wyłącznie aktywa ściśle powiązane z realizacją usługi publicznej w sposób najbardziej adekwatny 
i współmierny. W rozporządzeniu potwierdzono proponowaną wcześniej metodologię ustalania wysokości 
rozsądnego zysku jako iloczynu skorygowanej wartości bieżącej kapitału zaangażowanego i stopy zwrotu. 
Stopę zwrotu określono, wskazując jej maksymalny poziom, czyli 6% rocznie niezależnie od rodzaju trans-
portu. Zrezygnowano również z corocznej rewaloryzacji stopy zwrotu o wskaźnik inflacji prognozowany w 
budżecie państwa. 

Obecnie obowiązuje umowa podpisana na początku 2011 r. przez PKP InterCity z Ministerstwem Infra-
struktury na przewozy międzywojewódzkie do 2020 r. Określa ona, że szacowana kwota rekompensaty dla 
przewoźnika w całym okresie obowiązywania kontraktu wyniesie 2 miliardy 785 milionów 564 tysiące zł, w 
tym kwota rozsądnego zysku – 455 milionów 852 tysiące zł. Do tej umowy zastosowanie mają przepisy 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przywołanego na wstępie rozporządzenia ministra finansów, o 
ile wejdzie ono w życie. Ponieważ ta umowa jest między innymi podstawą do zbudowania mechanizmu fi-
nansowania zakupu przez PKP InterCity nowych pociągów Pendolino, zwracam się do pana z następującymi 
pytaniami. 

1. W jakim stopniu projektowane rozporządzenie ministra finansów wpłynie na postanowienia umowy 
zawartej przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury z PKP InterCity na przewozy międzywojewódzkie do 
2020 r.? 

2. Czy PKP InterCity jako operator transportu publicznego korzystający z dopłaty z budżetu państwa zo-
stał wyłoniony w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych? Czy w świetle nowych przepi-
sów ma on prawo do rozsądnego zysku? 

3. Czy po wejściu w życie przywołanego na wstępie projektu rozporządzenia ministra finansów zapisana 
w umowie wysokość rozsądnego zysku dla przewoźnika będzie musiała ulec zmianie? 

4. Jak ewentualne zmiany wpłyną na możliwość sfinansowania zakupu pociągów Pendolino przez 
PKP InterCity? 

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 

 




