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Główne wnioski

1. Niemiecki „bilet za 9 euro”, pomimo sukcesów w warstwie wizerunkowej, nie spełnił całkowicie 
pokładanych w nim oczekiwań w zakresie ochrony klimatu i oszczędności energetycznych. 
Przyczynił się jednak do dyskusji nad polityką taryfową oraz do niespotykanej wcześniej  
na taką skalę promocji transportu publicznego w tym kraju. Pytanie, czy wydanie 2,5 miliarda 
euro w ciągu trzech miesięcy było tego warte, pozostaje otwarte i jest przedmiotem dyskusji 
wśród teoretyków i praktyków zajmujących się transportem publicznym.

2. W kontekście istniejącej niespójności w dostępności do transportu publicznego w Polsce, 
występujących problemów z przepustowością infrastruktury transportowej oraz przepełnieniem 
środków transportu w największych aglomeracjach i jednocześnie postępującym wykluczeniem 
transportowym polskiej prowincji oraz w kontekście niskiego w skali kraju poziomu integracji 
taryfowej, wdrożenie polskiego odpowiednika biletu za 9 euro nie jest zasadne.

3. W celu zachęcenia użytkowników do zmiany zachowań komunikacyjnych należy przeprowadzić 
liczne zmiany w warstwie legislacyjnej, organizacyjnej i administracyjnej. Zdecydowanej zmiany 
wymaga polskie ustawodawstwo w zakresie zdefiniowania podmiotów odpowiedzialnych  
za organizowanie transportu zbiorowego – obecny kształt ustawy z jednej strony obliguje wiele 
podmiotów do tego zadania, jednak nie narzuca na nie obowiązku zapewnienia mieszkańcom 
danego obszaru dostępu do transportu publicznego.

4. Jednym z głównych wyzwań stojących przed organizatorami transportu jest integracja taryfowa 
publicznego transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje, trolejbusy) z transportem kolejowym. 
W celu przyspieszenia procesów integracji taryfowej, należy podjąć działania w zakresie 
ujednolicenia ulg i zniżek na transport publiczny dla różnych środków transportu. Należy również 
rozważyć opracowanie zbioru dobrych praktyk w tym obszarze na podstawie doświadczeń 
innych krajów.
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1. Bilet za 9 euro

Wprowadzenie biletu miesięcznego za 9 euro (9-euro-ticket) na lokalny i regionalny transport publiczny 
(niem.: Öffentlicher Personennahverkehr; ÖPNV) stanowiło największy jak dotąd eksperyment 
terenowy w sektorze mobilności w Niemczech. Wprowadzony został on na okres wakacyjny bieżącego 
roku i obejmował miesiące od czerwca do sierpnia. Omawiany bilet uprawniał do nielimitowanych 
podróży autobusami, tramwajami, metrem i szybką koleją miejską S-Bahn, jak również przejazdów 
drugą klasą pociągami podmiejskimi i regionalnymi państwowej kolei niemieckiej DB innych operatorów 
kolejowych zrzeszonych w związkach transportowych. Nie obejmował on jednak przejazdów 
pociągami dalekobieżnymi obsługiwanymi przez DB Nahverkehr ani korzystania na tym bilecie z usług 
innych przewoźników funkcjonujących na zasadach komercyjnych (np. autokarowych przewozów 
dalekobieżnych).

Bezpośrednim powodem wprowadzenia biletu za 9 euro było łagodzenie skutków kryzysu 
gospodarczego (w tym m.in. wzrostu inflacji) oraz kryzysu energetycznego. Celem eksperymentu były 
oszczędności energetyczne oraz zmiany w podziale modalnym, w tym zachęcenie osób podróżujących 
dotychczas głównie transportem indywidualnym do skorzystania z oferty transportu publicznego. 

Bilet za 9 euro stanowił rozwinięcie na cały kraj funkcjonującej od lat w Niemczech popularnej 
oferty całodziennego biletu obowiązującej w całym landzie (np. w Nadrenii Północnej Westfalii  
pod nazwą handlową: SchonerTagTicketNRW), integrującej publiczny transport zbiorowy z regionalnym 
transportem kolejowym. Co do zasady, bilet taki obejmuje wszystkie środki transportu regionalnego  
(te same co bilet za 9 euro) i obowiązuje w dwóch wersjach: dla jednej osoby lub dla 5 osób i jest ważny 
przez cały dzień, przy czym w dni robocze jego ważność rozpoczyna się o godzinie 900.

Przez okres trwania kampanii bilet zakupiło 52 mln osób oraz 10 mln osób już posiadających 
bilety długookresowe, dla których przewidziano stosowną obniżkę ceny biletu  
do poziomu 9 euro na miesiąc. Bilet zdecydowanie przyczynił się do promocji transportu  
publicznego — spośród osób, które go zakupiły, 20% nigdy wcześniej nie korzystało z transportu 
publicznego, a kolejne 27% korzystało z komunikacji miejskiej rzadziej niż raz w miesiącu 1.

Jak wynika z danych niemieckiego urzędu statystycznego Statistiches Bundesamt przedstawionych 
na poniższym wykresie, po wprowadzeniu biletu za 9 euro na terenie tego kraju nastąpił wyraźny 
wzrost podróży transportem kolejowym, w szczególności na odległość od 30 do 300 kilometrów.  
Według oficjalnych danych praca przewozowa kolei na odległości powyżej 30 km w czerwcu 2022 była 
o 42% wyższa niż w analogicznym okresie w 2019 roku, powodując spadek w transporcie drogowym 
o 2%. Przyrównanie do roku 2019 wynika z faktu, że był to ostatni rok, w którym zachowania 
transportowe nie były zaburzone m.in. przez pandemię COVID-19 oraz późniejsze kryzysy.

1 https://www.vdv.de/bilanz-9-euro-ticket.aspx (dostęp: 22.11.2022)

https://www.vdv.de/bilanz-9-euro-ticket.aspx
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Wprowadzenie biletu spotkało się szeroką dyskusją w Niemczech i mieszanymi odczuciami wśród 
społeczeństwa. Jednym z zarzutów jest sztuczne przeniesienie ruchu do transportu publicznego,  
które wynikało głównie z przyczyn ekonomicznych i nie było trwałe. 

Sztucznie wzmożony popyt na przewozy kolejowe nie wygenerował trwałej zmiany podziału 
modalnego, a niektóre osoby, które zdecydowały się na skorzystanie z transportu zbiorowego 
tylko z powodu niskiej ceny, i tak wróciły do przemieszczania się prywatnymi samochodami  
po zakończeniu promocji. Co gorsza, część pasażerów dotychczas wybierająca kolej na czas promocji 
zrezygnowała z niej z racji gorszych niż zwykle warunków podróży. W wielu przypadkach wzmożone 
zainteresowanie podróżowaniem koleją powodowało przepełnienie składów, co skutkowało  
nawarstwianiem się opóźnień.

Pomimo sporego zainteresowania biletem wśród mieszkańców obszarów miejskich i metropolitalnych, 
bilet za 9 euro nie okazał się interesującą alternatywą dla mieszkańców niemieckich wsi.  
Wynika to z faktu, że nawet w "bogatych Niemczech” połączenia na tych obszarach są często 
niewystarczające w stosunku do istniejących potrzeb przewozowych mieszkańców, które mają 
charakter bardzo rozproszony i niejednorodny.

Uwzględniając wyżej wymienione doświadczenia, podjęto decyzję, że pilotaż wdrożonego w wakacje 
atrakcyjnego cenowo wspólnego biletu na transport publiczny w Niemczech będzie kontynuowany 
w nieco zmienionej formie. Nowy bilet miesięczny obowiązujący na terenie całego kraju  
(Deutschland Ticket) będzie można zakupić w cenie 49 euro i — podobnie jak poprzednik — będzie 
obowiązywał we wszystkich środkach transportu publicznego, z pominięciem kolei dalekobieżnej 
(ÖPNV). Bilet będzie można wykorzystywać od 1 stycznia 2023 roku – opóźnienie wynika z potrzeby 
zorganizowania się landów w zakresie taboru, obsługi i spraw administracyjnych. Finansowanie biletu 
zostanie zapewnione przez landy oraz budżet państwa. 

Źródło: Statistisches Bundesamt (DESTATIS)
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2. Rola związków transportowych 
w systemie organizacji transportu 
publicznego w Niemczech

System organizacji transportu publicznego w Republice Federalnej Niemiec oparty jest na związkach 
transportowych (niem. Verkehrsverbund). Funkcjonują one od lat sześćdziesiątych XX wieku i stanowią 
rozwiązanie problemu zapewnienia zintegrowanych regionalnych usług transportu publicznego. 
Obecnie jest ich ponad 70 w całych Niemczech, a podobne systemy funkcjonują także w Austrii  
i Szwajcarii 2. Zadaniem tych związków transportowych jest koordynacja taryf i usług dla wszystkich 
tras, wszystkich rodzajów transportu publicznego i wszystkich części regionów metropolitalnych.  
Do zadań związków transportowych należy organizacja transportu publicznego, w tym:

— opracowywanie siatki linii i tras transportu publicznego oraz rozkładu jazdy środków   
  transportu publicznego; 

— ustalenie taryf i ich integracja; 

— gromadzenie i analiza danych operacyjnych i finansowych;

— podział dochodów z obsługi pasażerów i dotacji na przewoźników.

Systemy te zakładają istnienie wielu operatorów publicznego transportu zbiorowego (w tym autobusów, 
tramwajów, metra, promów, kolei podwieszanej H-Bahn) oraz regionalnego transportu kolejowego 
(szybka kolej miejska S-Bahn i pociągi regionalne kursujące po sieci Kolei Niemieckich DB Netz). 
Do obowiązków operatorów należy świadczenie powierzonych przez związki transportowe usług. 
Dodatkowym aspektem jest fakt, że poprzez uzależnienie dotacji z Verkehrsverbund-ów od pracy 
przewozowej, przejeżdżonych tras i przepracowanych wozokilometrów, operatorzy mają motywację 
do wzrostu efektywności swojego funkcjonowania. 

W niektórych landach istnieje rozróżnienie pomiędzy związkami transportowymi 
zintegrowanymi z koleją regionalną (Schienenpersonennahverkehr; SPNV) oraz pozostałymi  
(Straßenpersonennahverkehr; StPNV). W niezintegrowanych związkach transportowych  
nie występuje standardowo integracja taryfowa miejskiego transportu publicznego z regionalnym 
transportem kolejowym.

2 Pucher J., Kurth S., Verkehrsverbund: the success of regional public transport in Germany, Austria and Switzerland, 2000

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0967070X9500022I
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Warto zwrócić uwagę na nieliczne w skali kraju „białe plamy” – obszary, których nie obejmuje żaden 
związek komunikacyjny. Są to obszary najczęściej słabo zaludnione o niskim potencjale gospodarczym.

Źródło: Mapa powiatów: TUBS, CC BY-SA 3.0 Stowarzyszenia transportowe: Maximilian Dörrbecker (Chumwa), NJ Giggie, CC 
BY-SA 4.0

Rysunek 1: Podział Republiki Federalnej Niemiec na poszczególne związki komunikacyjne

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Karte_der_Verkehrsverb%C3%BCnde_und_Tarifverb%C3%BCnde_in_Deutschland.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Karte_der_Verkehrsverb%C3%BCnde_und_Tarifverb%C3%BCnde_in_Deutschland.png
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3. A może by się dało u nas?

3.1 Przemiany transportu publicznego w Polsce

Poniżej opisano pokrótce przemiany transportu publicznego, które 
doprowadziły do aktualnego stanu przewozów pasażerskich w Polsce w podziale  
na transport kolejowy, publiczny transport zbiorowy w miastach i aglomeracjach  
oraz poza nimi. 
Opisywane poniżej przemiany należy odczytywać w kontekście wzrostu jakości 
sieci drogowej w Polsce, w szczególności budowy nowych autostrad i dróg 
ekspresowych oraz podejścia wielu osób do posiadania i użytkowania własnego 
samochodu jako wyznacznika statusu społecznego.

Transport kolejowy

Odziedziczona po okresie PRL-u zacofana technologicznie i infrastrukturalnie polska kolej szargana była 
wieloma problemami. Na przełomie wieków dokonano likwidacji znacznej liczby linii kolejowych oraz 
skracano ofertę przewozową. Nowoczesny tabor stanowił wówczas rzadkość, a oferta przewozowa 
daleka była od zadowalającej zarówno na liniach magistralnych, jak i na liniach o niższym znaczeniu. 
Efektem tej sytuacji był utrzymujący się na przestrzeni lat spadek liczby pasażerów przewiezionych 
transportem kolejowym.

W celu poprawy kondycji finansowej Polskich Kolei Państwowych podejmowano liczne, nie zawsze 
skuteczne działania na rzecz restrukturyzacji sektora kolejowego w Polsce. Działania te są przedmiotem 
wielu opracowań, m.in. autorstwa M. Zajferta 3. Jednym z pośrednich efektów podziału „jednego PKP” 
na poszczególne spółki była dezintegracja taryfowa kolei. 

Dzięki wsparciu funduszy europejskich, zwłaszcza wykorzystujących instrument „Łącząc Europę” (CEF) 
oraz poszczególnym Regionalnym Programom Operacyjnym (RPO), dokonano znacznego postępu 
zarówno w obszarze taboru, jak i infrastruktury.

Obecnie polska kolej nie różni się na pierwszy rzut oka znacząco od swoich zachodnioeuropejskich 
odpowiedników pod kątem standardu taboru kolejowego. Warto zwrócić uwagę na większe 
zróżnicowanie taboru kolejowego, co ma związek z faktem, że nabywany był on w postępowaniach 
obejmujących często po kilka sztuk pociągów. Praktyka taka była odmienna niż np. w kolejach 
niemieckich, które na całej swojej sieci eksploatują znacznie bardziej zunifikowany tabor. Dopiero  
w tym roku PKP Intercity ogłosiło, że w dłuższym terminie planuje zakup 300 nowoczesnych wagonów, 
na które do 2030 roku wyda 27 mld zł. Będzie to największe zamówienie tego typu w Polsce 4.
3 Zajfert, M. (2016), Transformacja sektora transportu kolejowego w Polsce, Warszawa: INE PAN
4 https://www.intercity.pl (dostęp: 23.11.2022)

https://www.intercity.pl
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Nowo zakupione i kompleksowo zmodernizowane pociągi w rzeczywistości nie spowodowały 
wzrostu możliwości przewozowych polskich przewoźników kolejowych. W istocie zastąpiły  
one — i to tylko częściowo — wyeksploatowane, kilkudziesięcioletnie składy nie przystające  
do współczesnych standardów. Efektem takiego stanu rzeczy jest chroniczny brak rezerw taborowych 
zarówno u przewoźników regionalnych, jak i u PKP Intercity. Ten ostatni zresztą w okresie wakacyjnych 
szczytów przewozowych, od kilku lat zmuszony jest korzystać z wagonów wypożyczanych od kolei 
czeskich (często zresztą w standardzie odbiegającym nawet od niektórych współczesnych polskich 
wagonów wykorzystywanych do obsługi pociągów kategorii TLK). W krótkim horyzoncie czasowym, 
możliwości polskich przewoźników kolejowych w zakresie pozyskania nowego taboru do obsługi 
zwiększonego popytu na pasażerskie przewozy kolejowe są bardzo ograniczone. 

Nie lepiej wygląda sytuacja w przypadku spółki POLREGIO oraz przewoźników samorządowych 
(m.in. Kolei Mazowieckich czy Kolei Małopolskich). Brak możliwości skorzystania z dofinansowań  
w ramach nowych edycji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz ze środków Krajowego 
Planu Odbudowy jest dodatkowym elementem blokującym wymianę taboru. Powyższe, w połączeniu 
z wyzwaniami finansowymi wynikających m.in. z drożejącej energii elektrycznej, każą pesymistycznie 
patrzeć na możliwości zdobycia nowego taboru przez tych przewoźników bez pomocy samorządów 
(które również obecnie mają swoje wyzwania o charakterze finansowym).

W obszarze infrastruktury kolejowej w minionych latach poczyniono znaczny postęp. Niestety, pomimo 
wydanych ogromnych funduszy na rewitalizację i modernizację infrastruktury kolejowej, inwestycje  
te nie zawsze przyniosły spodziewany skutek.

Jednym ze skutków wielomiliardowych modernizacji głównych linii kolejowych w Polsce była 
degradacja istniejących uprzednio stacji kolejowych do roli przystanków osobowych. Z punktu widzenia 
prowadzenia ruchu kolejowego, powoduje to znaczne wydłużenie szlaków pomiędzy kolejnymi 
stacjami, a w konsekwencji - ograniczoną możliwość wyprzedzania wolniejszych pociągów przez  
te szybsze czy zarządzanie ruchem w przypadku prac torowych. Innym problemem było stosowanie 
rozjazdów umożliwiających przejazd na kierunku zwrotnym z ograniczeniem do 40 km/h.  
Wobec tak znacznego ograniczenia parametrów ruchowych na magistralnych liniach kolejowych, 
zastanawiające było realizowanie wielu modernizacji linii kolejowych o mniejszym znaczeniu w sposób 
zdaniem autorów wykraczający poza oczywisty zakres tego typu prac. Autorzy tego opracowania rzecz 
jasna nie chcą krytykować samej idei rewitalizacji linii drugorzędnych, która jest niewątpliwie słuszna. 
Pytanie jednak, czy konieczne były kompleksowe modernizacje linii kolejowych, które nie przyniosły 
oczekiwanego przez społeczeństwo zauważalnego skrócenia czasu przejazdu, a często spowodowały 
spadek parametrów ruchowych tych linii. 

Przedłużające się modernizacje głównych linii kolejowych spowodowały trzy zasadnicze problemy: 
częste zmiany rozkładów jazdy, opóźnienia pociągów oraz wynikający z tego brak możliwości  
(a często także chęci) utworzenia stabilnego rozkładu jazdy opartego o rytmiczne odjazdy (tzw. taktu). 
Brak tego ostatniego po części wynikał także z braków taborowych oraz niechęci do dążenia do tego 
typu rozkładów (które np. w Niemczech stanowią podstawę oferty przewozowej). Na liniach lokalnych 
brak taktu wynikał z innego powodu - często śladowej oferty przewozowej liczącej pojedyncze pary 
pociągów w każdą stronę. Stan ten w wielu regionach utrzymuje się do dziś.

W kontekście omawianych na początku rozdziału likwidacji linii kolejowych mamy zatem do czynienia  
z sytuacją, w której na sporym obszarze kraju nie ma obsługi komunikacyjnej transportem kolejowym, 
jest ona śladowa a jeśli już jest, to nie tworzy spójnego, zintegrowanego systemu. Na liniach 
magistralnych oraz na obszarach aglomeracyjnych często natomiast występuje problem przeciwny. 
Pociągi kursujące po nich już teraz bywają przepełnione, a braki taborowe uniemożliwiają wydłużenie 
tych linii lub uruchomienie nowych pociągów.
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Transport publiczny w aglomeracjach miejskich

Na przełomie wieków sytuacja publicznego transportu zbiorowego była niewiele lepsza  
i ulegała stopniowej poprawie. Charakterystyczna dla lat 90. była dominująca rola transportu 
autobusowego przy jednocześnie postępującej degradacji infrastruktury tramwajowej w wielu 
miejscach. Prowadziło to w skrajnych przypadkach do likwidacji linii tramwajowych, m.in. w Łodzi  
czy Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. 

Wraz ze wzrostem problemu kongestii drogowej, wzrastała też z czasem rola tramwajów w obsłudze 
komunikacyjnej miast. Miało to związek ze stopniową poprawą stanu technicznego infrastruktury 
tramwajowej czy też ze wzrostem inwestycji w nowy tabor tramwajowy (przy czym to drugie było 
początkowo realizowane przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich, a dopiero w kolejnych 
latach w mniejszych miastach).

Sam tabor autobusowy w przeszłości również odbiegał od współczesnych standardów, a ogólna 
percepcja społeczna całego transportu publicznego daleka była od postrzegania go jako realnej 
alternatywy dla motoryzacji indywidualnej. Przeciwnie, był on raczej postrzegany jako swego rodzaju 
usługa socjalna dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły (bo przecież w powszechnym rozumieniu 
każdy chciał) posiadać własnego samochodu osobowego. Koncepcja transportu publicznego 
jako przyjaznej środowisku alternatywy dla motoryzacji indywidualnej zadomowiła się bowiem  
w powszechnej świadomości znacznie później. 

Obecnie transport publiczny w miastach i aglomeracjach z perspektywy użytkownika wydaje się 
być nowoczesny i spełniający współczesne standardy. Coraz częściej w polskich miastach linie 
komunikacyjne obsługiwane są przez autobusy elektryczne i hybrydowe, co pomimo wątpliwości 
natury ekonomicznej i ekologicznej, z pewnością sprzyja wizerunkowi transportu publicznego jako 
przyjaznego środowisku. Poprawiła się także kondycja transportu szynowego oraz trolejbusowego. 
Nie zmienia to jednak faktu, że pomimo niewątpliwych postępów w warstwie technologicznej  
i organizacyjnej, nieustającym problemem jest dostosowanie do potrzeb pasażerów i dostarczenie 
im łatwego i intuicyjnego dostępu do usług przewozowych (ang. user experience). Problem  
ten występuje przede wszystkim w warstwie niezrozumiałej oferty handlowej, braku integracji 
taryfowej, ale także w braku wystarczająco rozwiniętej i przyjaznej użytkownikowi sieci dystrybucyjnej 
biletów komunikacji miejskiej. 

Problemem publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach było swoiste 
"niezauważanie" potencjału kolei w obsłudze komunikacyjnej tych miast. Z wyjątkiem Trójmiasta,  
a dużo później także Warszawy, kolej była niejako nałożona na tkankę miejską i w  zasadzie nie była 
używana do poruszania się wewnątrz miast i aglomeracji. Miało to swoje pozorne uzasadnienie — niską 
częstotliwość kursowania i brak integracji taryfowo-biletowej. Obecnie sytuacja w zakresie integracji 
między transportem kolejowym a publicznym transportem zbiorowym różni się w poszczególnych 
aglomeracjach miejskich. Nigdzie jednak nie jest całkowita, co powoduje problemy dla mieszkańców  
i osób przyjezdnych (zwłaszcza zza granicy).
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Transport publiczny w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich

Największej degradacji uległ transport publiczny poza największymi miastami. O ile jeszcze sytuację  
w miastach średniej wielkości można było określić jako zadowalającą, choć z pewnością nie spełniającą 
wymagań ich mieszkańców, to poza nimi sytuacja pogarszała się z roku na rok. 

Jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku, PKS (rozumiany jako ogół przedsiębiorstw 
wywodzących się z poprzedniej struktury przedsiębiorstwa państwowego) realizował 92% ogółu 
przewozów osób i ponad 95% regularnych przewozów autobusowych 5. 

W kolejnych latach miały miejsce dwa procesy: rozwój konkurencji prywatnych przedsiębiorstw 
realizujących przewozy pasażerskie na zasadach komercyjnych, m.in. wykorzystujących pojazdy typu 
BUS oraz postępujące przekształcenia własnościowe samych PKS-ów, w tym ich likwidacje.

Problemem pozamiejskiej komunikacji autobusowej jest to, że nie stanowi ona spójnego systemu. 
Szczególnie istotny jest brak jakiejkolwiek integracji taryfowej z komunikacją miejską (jeżeli w danym 
ośrodku ona istnieje). Poszczególni przewoźnicy sprzedają większość biletów w taryfie odległościowej 
obowiązującej wyłącznie w tej konkretnej firmie. Podobnie ma się sprawa w przypadku biletów 
miesięcznych, które są jednak mniej rozpowszechnione niż w komunikacji miejskiej. Z powyższego 
wynika, że jeżeli miejsce docelowe, do którego udaje się pasażer podróżujący linią jednego z prywatnych 
przewoźników lub PKS-ów nie znajduje się przy trasie tej linii, nie ma on możliwości kontynuowania 
podróży na tym samym bilecie komunikacją miejską. W takim kontekście, niewątpliwie korzystniejsza 
dla wielu osób staje się podróż własnym samochodem.

Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak „gospodarza” tego typu transportu. O ile miejski 
transport publiczny organizowany jest przez samorządy, a regionalny transport kolejowy przez 
marszałków poszczególnych województw, transport pozamiejski został zliberalizowany i odbywa się 
według zasad rynkowych. Efektem tego jest niska jakość usług lub wręcz po prostu ich brak. Powoduje 
to postępujący problem wykluczenia transportowego i rozwarstwienia społecznego.

Próbą uratowania PKS od upadku i jego wsparcia finansowego jest Fundusz Rozwoju Przewozów 
Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 6. Zadaniem funduszu jest dofinansowanie  
do każdego wozokilometra na nowopowstałych liniach przewoźników. Program ma jednak swoje wady, 
np. brak długoterminowego wsparcia - każdy przewoźnik musi co rok starać się o nowe dofinansowanie 
i przechodzić całą procedurę przyznawania środków czy problemy z rozliczaniem linii obsługujących 
kilka gmin. Mimo rosnącej popularności programu (dofinansowanie udzielone w 2019 dla 1228 linii  
na kwotę 10 mln zł, w 2020 roku dla 2834 linii na kwotę 139 mln zł, w 2021 roku dla 4081 linii 
na kwotę 436 mln zł, natomiast pod koniec 2022 roku złożono wnioski na 4901 linii na wsparcie 
w wysokości 543 mln zł 7) i zwiększenia dofinansowania z 1zł na 3 zł, podejmowane środki są nadal 
niewystarczające, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem transportowym.

5 Ciechański, A.,  Taylor, Z. (2010), Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji 
samochodowej. Transport Miejski i Regionalny
6 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. 
U. 2019 poz. 1123)
7 Strona Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na portalu gov.pl (dostęp 29.11.2022)
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3.2 Wyzwania stojące przed transportem 
publicznym w Polsce

Organizacja publicznego transportu zbiorowego

Zasady organizacji przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce określono  
w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym 8. Definiuje ona organizatora transportu publicznego 
jako podmiot, który zapewnia funkcjonowanie transportu publicznego na danym obszarze.  
W zależności od wskazanych w ustawie uwarunkowań, rolę organizatora transportu może pełnić 
jednostka samorządu terytorialnego, związek tych jednostek, związek metropolitarny, marszałek 
województwa lub minister właściwy do spraw transportu. 

Zadaniem organizatora jest zapewnienie usługi transportu publicznego na danym terenie,  
jej planowanie, finansowanie i ciągłość funkcjonowania. Rozmycie odpowiedzialności administracji 
publicznej za organizowanie transportu publicznego oraz częste powielanie i nakładanie się obszarów, 
o których mówi ustawa, powoduje, że w wielu przypadkach żaden z organów publicznych nie czuje 
obowiązku zorganizowania transportu na swoim obszarze. O ile organizacja komunikacji miejskiej 
leży w kompetencjach i interesie miast, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, obsługiwane są często 
przez przewozy międzymiastowe (PKS) lub linie podmiejskie (gminy w okolicy większych miast),  
co nie pozwala im na znaczny wpływ na sposób funkcjonowania transportu publicznego, częstotliwość 
jego kursowania czy atrakcyjne dla mieszkańców trasy. 

Rozwiązaniem problemów może być skupienie organizacji transportu publicznego w mniejszej 
liczbie podmiotów lub utworzenie nadrzędnego organu, który pozwoliłby dopilnować realizacji  
lub planowania usług transportu publicznego przez samorządy różnego szczebla. Obecnie rozproszona 
odpowiedzialność za organizację transportu byłaby wówczas skupiona w jednej organizacji. 
Głównym zadaniem takiego organu mogłoby być badanie spełniania przez samorządy obowiązków 
ustawowych organizowania transportu zbiorowego na równych poziomach oraz sprawne zarządzanie  
tym obowiązkiem. Organizacja mogłaby być powołana przez ministra właściwego do spraw transportu  
lub w jego strukturach, a członkostwo w niej byłoby obowiązkowe.

Integracja taryfowa

W transporcie kolejowym oraz w publicznym transporcie zbiorowym funkcjonują ulgi 
przyznane określonym grupom podróżnych, które zostały w szczegółowy sposób dookreślone  
w Ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 9.

W poniższej tabeli zostały przedstawione wybrane ulgi ustawowe w transporcie kolejowym, 
dalekobieżnym transporcie autobusowym oraz w publicznym transporcie zbiorowym. Warto zwrócić 
uwagę na niespójność ulg oraz znaczny stopień ich skomplikowania, co utrudnia tworzenie wspólnych 
biletów integrujących np. autobus, tramwaj i pociąg w jednej aglomeracji miejskiej.

8 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. 2011 nr 5 poz.13)
9 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
(Dz. U. 1992 nr 54 poz.254)
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Źródło: Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, strony internetowe organizatorów 
komunikacji miejskiej: Zarząd Transport Miejskiego m. st. Warszawy, Zarząd Transportu Metropolitarnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" 

Tabela 1: Wybrane ulgi ustawowe i przykładowe ulgi w komunikacji miejskiej

kolej transport 
autobusowy

ZTM 
Warszawa ZTM GZM ZiM 

Słupsk
PGK 

Kętrzyn

bilet jednorazowy 100%

100% - na 
kolanach 
opiekuna

78% - osobne 
miejsce

100% 100% 100% 100%

bilet jednorazowy 37% 37% 100% 100% 50% 50%
bilet miesięczny brak brak 100% 100% 50% 50%

bilet jednorazowy 37% 37% 100% 50% 50% 50%

bilet miesięczny 49% 49% 100% 50% 50% 50%

bilet jednorazowy
51% (bez 

pociągów klasy 
ekspres)

brak 50% 50% 50% 50%

bilet miesięczny
51% (bez 

pociągów klasy 
ekspres)

51% 50% 50% 50% 50%

bilet jednorazowy 33% (osobowe) brak brak brak brak brak
bilet miesięczny 33%  (osobowe) 33% (zwykła) brak brak brak brak

bilet jednorazowy 78% 78% 100% 100% 100% 100%
bilet miesięczny 78% 78% 100% 100% 100% 100%

bilet jednorazowy 78% 78% 100% 100% 100% 100%
bilet miesięczny brak brak 100% 100% 100% 100%

bilet jednorazowy 49% (osobowe)
37% (inne)

49% (zwykła)
37% (inne) 100% 100% 100% 100%

bilet miesięczny brak brak 100% 100% 100% 100%

bilet jednorazowy 93% (osobowe)
51% (inne)

93% (zwykła)
51% (inne) 100% 100% 100% 100%

bilet miesięczny 93% (osobowe)
51% (inne)

93% (zwykła)
51% (inne) 100% 100% 100% 100%

bilet jednorazowy 37% 37% 100% 100% 100% 100%
bilet miesięczny 37% 37% 100% 100% 100% 100%

bilet jednorazowy 95% 95% 100% 100% 100% 100%
bilet miesięczny brak brak 100% 100% 100% 100%

OOssoobbyy  uupprraawwnniioonnee RRooddzzaajj  bbiilleettuu
UUllggii  uussttaawwoowwee UUllggii  kkoommuunniikkaaccjjii  mmiieejjsskkiieejj

dz
ie

ci

do 4 roku zycia

od 4 roku życia do 
ukończenia przedszkola
od szkoły podstawowej 

do nie pózniej niż 
24 roku życia

opiekun osoby niewidomej niezdolnej do 
samodzielnje egzystencji

studenci do 26 roku życia i doktoranci 
do 35 roku życia

nauczyciele

dzieci i młodzież niepełnosprawna

opiekunowie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej

osoby niepełnosprawne niezdolne do 
samodzielnej egzystencji

ni
ew

id
om

i niezdolni do samodzielnej 
egzystencji

zdolni do samodzielnej 
egzystencji

 
Poza obligatoryjnymi ulgami ustawowymi dla przewoźników kolejowych i autobusowych, miasta 
i gminy organizujące komunikację w granicach swojej jednostki administracyjnej mogą ustalać inne, 
obowiązujące na ich terenie ulgi, które często są podobne do tych ustawowych, przy czym samorząd 
ma pewną autonomię w zakresie ich ustalania.

Kolejnym istotnym aspektem jest kwestia refundacji ulg z budżetu państwa, która jest prowadzona 
dla pozamiejskiego transportu autobusowego i transportu kolejowego, lecz nie jest realizowana  
dla komunikacji miejskiej. Ulga pozwala rekompensować utracone przychody przewoźników z tytułu 
ustawowych ulg. Samorządy, które organizują komunikację miejską na swoim terenie, uzupełniają  
te środki z własnych budżetów. 

Zróżnicowane wysokości ulg i zniżek na zakup biletu na transport publiczny są jednym z utrudnień 
w rozliczaniu kosztów transportu zbiorowego między jego organizatorami. Należy rozważyć albo 
uproszczenie systemu ulg przejazdowych albo utworzenie podmiotu, który byłby w stanie w sprawny  
i rzetelny sposób opracować metodę podziału kosztów oraz przekazania przychodu z zakupu biletu dla 
odpowiedniego przewoźnika. 
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Koordynacja rozkładów jazdy

Kolejnym problemem jest częsty brak skomunikowania środków transportu komunikacji miejskiej  
i pozamiejskiej z transportem kolejowym. Polskie koleje formalnie zmieniają rozkład jazdy tylko raz  
w roku w grudniu, jednak de facto dokonują istotnej korekty rozkładu jazdy znacznie częściej.

Organizatorzy komunikacji miejskiej mają dowolność w zmianach rozkładów jazdy i mogą ustalić 
wewnętrzne terminy dokonywania tych zmian. Stają oni przed dylematem: dostosowywać się 
do zmieniających się kolejowych rozkładów jazdy czy utrzymywać stabilną ofertę przewozową,  
której częste zmiany są niemile widziane przez pasażerów. 

Większy problem mają przewoźnicy autobusowi funkcjonujący poza systemem komunikacji miejskiej. 
Terminy aktualizacji rozkładu jazdy drogowego transportu publicznego zostały sztywno ustalone  
na 1 marca, niedzielę po zakończeniu roku szkolnego, 1 października lub drugą niedzielę grudnia,  
co uniemożliwia dostosowanie się przewoźników do ciągle zmienianego kolejowego rozkładu jazdy.

Ustanowienie wspólnego harmonogramu wprowadzania możliwych zmian w rozkładach jazdy byłoby 
zdecydowanym ułatwieniem pozwalającym na skomunikowanie ze sobą różnych środków transportu 
publicznego. Dodatkowo, ważne jest także zapewnienie dla danego organizatora czasu na dostosowanie 
się do zmienianego rozkładu jazdy. Tylko spójny i wspólnie przygotowany rozkład jazdy pozwoli  
na sprawne działanie transportu zbiorowego i zwiększy jego atrakcyjność w oczach mieszkańców.  
Warto nadmienić, że w sytuacji, gdy rozkład jazdy transportu publicznego nie będzie się wzajemnie 
uzupełniał i powstanie luka w harmonogramie przyjazdów i odjazdów autobusów, mogą, ale nie muszą 
zostać one uzupełnione przez przewoźników prywatnych lub samochody prywatne. 

W Polsce nie funkcjonuje także jedna, wspólna platforma, na której pasażerowie mogliby sprawdzić 
aktualny rozkład jazdy wszystkich środków transportu. Istnieją jednak strony, które umożliwiają zakup 
biletów u wielu przewoźników. Funkcjonują również platformy, na których dostępne są informacje 
o oferowanych połączeniach kolejowych czy rozkłady jazdy dla danego przewoźnika autobusowego 
czy operatora komunikacji miejskiej. Brak jest jednego wspólnego narzędzia, które pozwoliłoby  
na kompleksowe zaplanowanie podróży transportem publicznym na obszarze województwa,  
nie mówiąc o obszarze całej Polski.

Dostępność transportu publicznego i wykluczenie transportowe

Problem wykluczenia transportowego dotyka w Polsce ponad 13 mln osób 10, gdzie niemal 20% polskich 
miejscowości nie jest skomunikowanych z transportem publicznym 11. Nieźle rozwinięty transport 
publiczny funkcjonuje natomiast w dużych aglomeracjach, do których dojeżdża komunikacja miejska 
lub podmiejska i w ośrodkach miejskich w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych, które mają dostęp 
do połączeń kolejowych (gorzej sytuacja wygląda, gdy do przystanku kolejowego musimy dojechać  
nie posiadając samochodu lub komunikacji miejskiej). W ostatnich dekadach widać wyraźne ograniczanie 
funkcjonowania lokalnych przewozów autobusowych, które często były jedynym środkiem transportu 

10 Dulak M., Jakubowski B. (2018), Publiczny transport zbiorowy w Polsce. Studium upadku, Klub Jagielloński
11 Stanny M., Rosner A., Komorowski Ł. (2018), Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, 
ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika. EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa
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dostępnym dla mieszkańców obszarów wiejskich. Poniższa mapa przedstawia skalę wykluczenia 
transportowego oraz wpływ zawieszenia poszczególnych linii kolejowych i zlikwidowania połączeń 
PKS na wzrost liczby tzw. „białych plam komunikacyjnych”. 

Źródło: Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu

Rysunek 2: Analiza wykluczenia komunikacyjnego w Polsce

Wykluczenie transportowe w Polsce wynika bezpośrednio z braku lub słabej oferty transportu 
publicznego. Zdaniem autorów niniejszego opracowania, wprowadzenie jednego biletu na transport 
publiczny nie poprawi sytuacji w tej kwestii. Transport nie dotrze w miejsca, w których nie był 
albo nie jest dostępny a mieszkańcy, mimo perspektywy taniego podróżowania, nie będą mogli  
z tej oferty skorzystać. Niezbędne jest zatem w pierwszej kolejności zwiększenie dostępności transportu 
publicznego na obszarach wykluczonych. Dopiero wtedy dyskusja, czy wprowadzenie odpowiednika 
„9-euro-ticket” będzie miała sens.
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Mimo zdecydowanej poprawy sytuacji w obszarze infrastruktury i taboru transportu publicznego, 
mamy do czynienia z następującymi problemami:

1. Brak integracji taryfowej i infrastrukturalnej publicznego transportu zbiorowego z transportem 
kolejowym lub ograniczony jej zakres w największych aglomeracjach miejskich;

2. Niespójny system transportu publicznego poza głównymi miastami;

3. Dominujący punkt widzenia interesu finansowego i operacyjnego poszczególnych przewoźników 
przy konstruowaniu oferty przewozowej;

4. Problemy z przepustowością ruchu w obszarach miejskich, ważnych węzłach kolejowych  
i na niektórych magistralach przy jednoczesnym niewystarczającym wykorzystaniu infrastruktury 
na pozostałym obszarze;

5. Brak rezerwy taborowej i trudności natury finansowej w nabyciu nowych pojazdów.

Rozdrobniona odpowiedzialność i brak jasno sprecyzowanych obowiązków w zakresie organizowania 
transportu publicznego prowadzi do luk kompetencyjnych i w efekcie do mniej skutecznego zarządzania. 
Rozproszenie to nie pozwala na pełną integrację różnych gałęzi transportu, która umożliwiłaby 
wdrożenie rozwiązań polegających na posiadaniu jednego, wspólnego biletu analogicznego  
do rozwiązań zaproponowanych w Niemczech. 

Bilet za 9 euro w swojej idei miał umożliwić przesiadkę niemieckiego społeczeństwa na transport 
publiczny i jego promocję jako kompleksowej usługi umożliwiającej przemieszczanie się po kraju. 
Niezwykle istotną różnicą, która pojawia się przy porównaniu warunków polskich i niemieckich, jest fakt, 
że w Polsce istnieją duże obszary wykluczone komunikacyjnie i znaczna część społeczeństwa nie będzie 
mogła z niego skorzystać, mimo dobrych chęci i świetnych planów wdrażania tego typu pomysłów. 
Braki w ofercie transportu publicznego są na tyle duże, że produkt ten byłby dostępny głównie tam, 
gdzie już istnieje niezłej jakości transport publiczny. Problem polega także na tym, że istniejący system 
już teraz ma problemy z wydajnością w obszarze infrastruktury i taboru. Wprowadzenie polskiego 
odpowiednika „biletu za 9 euro” mogłoby znacząco zwiększyć ten problem, powodując frustrację 
u dotychczasowych pasażerów. Sytuacji tej też szczególnie nie poprawia zablokowanie środków 
finansowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który miał zapewnić samorządom dodatkowe 
środki finansowe na rozwój zero- i niskoemisyjnego transportu publicznego. 

Podsumowanie
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W tym kontekście, niezbędne jest podjęcie działań, które w nieodległej perspektywie pozwolą poprawić 
sytuację transportu publicznego na obszarach wiejskich i pozametropolitarnych. Jednym z narzędzi jest 
długo wyczekiwana reforma Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, dążąca do ograniczenia 
skali wykluczenia transportowego i zwiększenia stabilności finansowania istniejących przewozów poza 
miastowych. Dodatkowym kluczowym elementem jest ograniczenie miejsko-centrycznego sposobu 
funkcjonowania transportu publicznego, który w obecnym kształcie znacznie faworyzuje komunikację 
miejską  - świadczy o tym np. przeważająca liczba programów dofinansowujących zbiorowy transport 
tylko na tych obszarach, czy też brak jakichkolwiek dotacji dla międzymiastowych połączeń PKS.

Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego gospodarza transportu publicznego na obszarach 
wykluczonych, które mogłoby wesprzeć wdrożenie takiego biletu. Ewidentnie potrzebna jest długa  
i kompleksowa dyskusja publiczna o kierunkach rozwoju transportu publicznego, obszarach koniecznej 
interwencji czy podziale odpowiedzialności za organizację transportu publicznego.

W świetle wyżej wymienionych argumentów, zdaniem autorów wprowadzenie  
w Polsce biletu analogicznego do tego w Niemczech nie byłoby korzystne dla polskiego systemu 
transportowego. Nie rozwiązałoby ono istniejących problemów omówionych w opracowaniu, 
obciążyłoby znacząco budżet państwa i zwiększyłoby odczuwalność problemów w warstwie taboru  
i infrastruktury transportowej.
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