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Wstęp

Potrzeby w zakresie przewozu osób są integralnie związane z różnymi sfe-
rami działalności ludności, które wymagają przemieszczania poszczególnych 
osób na różne odległości.

Publiczna komunikacja regularna ma duże znaczenie zwłaszcza dla ludno-
ści zamieszkałej na terenach wiejskich. Główne zakłady pracy, szkoły, szpita-
le, urzędy, kina, teatry i inne instytucje użyteczności publicznej zlokalizowa-
ne są w miastach. Poszczególne gminy i wioski są często zlokalizowane w du-
żym oddaleniu od miast, stanowiących cel podróży. Dlatego, jeżeli ludność 
wiejska jest pozbawiona publicznej komunikacji regularnej ma duże trudno-
ści przy podejmowaniu pracy i nauki, załatwianiu spraw w urzędach oraz ko-
rzystaniu ze szpitali, kina, teatru i innych instytucji użyteczności publicznej. 
Również na obszarze miast publiczna komunikacja regularna stwarza duże 
udogodnienie dla ludności, ze względu na często znaczne oddalenie docelo-
wych miejsc podróży od miejsc zamieszkania.

Poza zapotrzebowaniem na publiczne przewozy regularne, występują 
również inne potrzeby przewozowe ludności. W okresie letnim występuje 
duże zapotrzebowanie na przewozy turystyczne oraz związane z wypoczyn-
kiem. Szereg potrzeb przewozowych ma charakter okazjonalny. Dotyczy to 
przewozów na różnego rodzaju imprezy sportowe, kulturalne i inne. Rów-
nież ruch pielgrzymkowy stwarza zapotrzebowanie na przewozy.

Potrzeby przewozowe cechuje duża różnorodność pod względem ilości 
przewożonych osób, kierunków i odległości przewozu, pilności i wymagane-
go czasu przewozu oraz innych wymagań. Dlatego potrzeb tych nie są w sta-
nie zrealizować środki przewozowe jednej gałęzi transportu. Przy ich realiza-
cji wymagane jest zastosowanie kilku gałęzi transportu oraz zapewnienie ich 
współdziałania.

Określone zadania przewozowe realizuje komunikacja autobusowa. Au-
tobusy są głównym środkiem przewozu na obszarach wiejskich i w dzielni-
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cach miast pozbawionych komunikacji szynowej. Również tam gdzie jest ko-
munikacja szynowa potrzebna jest uzupełniająco komunikacja autobusowa, 
zwłaszcza jeżeli występują dłuższe przerwy w przewozie oraz przy dowozie 
pasażerów do dworców i przystanków komunikacji szynowej.

Przewozy autobusowe prowadzone są zarówno w formie zarobkowej, 
jak również niezarobkowej, dla potrzeb własnych. Przewozy autobusowe 
w formie zarobkowej wykonywane są jako publiczne przewozy regularne 
i regularne specjalne oraz wahadłowe i okazjonalne. Przewozy te realizu-
ją liczne przedsiębiorstwa transportu drogowego, dysponujące od pojedyn-
czych autobusów do kilkuset pojazdów. Duże przedsiębiorstwa komunika-
cyjne świadczą publiczne przewozy regularne osób często na bardzo dużym 
obszarze.

Przewozy autobusowe dla potrzeb własnych wykonują podmioty nietran-
sportowe, u których występują stałe potrzeby przewozowe w zakresie prze-
wozu osób. Są to między innymi przewozy pracownicze wykonywane prze 
zakłady pracy dla własnych potrzeb. 

Przewozy autobusowe wykonywane są jako przewozy krajowe oraz prze-
wozy międzynarodowe. Przewozy międzynarodowe realizowane są na ob-
szarze państw należących do Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem

Przewozy osób realizowane przez poszczególne gałęzie transportu wyma-
gają zastosowania innych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Dlatego 
pracownicy organizujący i wykonujący przewozy osób w poszczególnych ga-
łęziach transportu musza posiadać odpowiednie dla tych przewozów, specja-
listyczne kwalifikacje zawodowe.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby osoba zarządzająca transportem 
drogowym w zakresie przewozu osób posiadała kwalifikacje odpowiednie 
przy wykonywaniu takich przewozów, potwierdzone certyfikatem kompe-
tencji zawodowych. Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w za-
kresie transportu drogowego osób, wymaga zdania egzaminu państwowego, 
przed komisją egzaminacyjną, działającą przy jednostce wyznaczonej przez 
ministra właściwego do spraw transportu, która sprawdza posiadany poziom 
wiedzy w dziedzinach określonych przepisami Unii Europejskiej oraz ocenia 
umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce transportowej. Certyfikat ten 
uznawany jest, jako dowód posiadania kompetencji zawodowych w zakresie 
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transportu drogowego osób, na obszarze wszystkich państw należących do 
Unii Europejskiej.

Niniejsze opracowanie określa zasady wykonywania przewozów osób au-
tobusami, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie wymagań pra-
wa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego.





Rozdział pierwszy

Potrzeby i popyt w przewozach osób

1.1. Powstawanie potrzeb przewozowych

Potrzeby przewozowe wynikają z aktywności człowieka i jego potrzeb. Za-
sadniczy wpływ na rodzaj i wielkość tych potrzeb ma wiek człowieka i rodzaj 
jego aktywności, co ilustruje rys. 1

 

Rys. 1. Wiek człowieka i rodzaj jego aktywności

Ze względu na wiek można w życiu człowieka wyróżnić następujące okresy:
• okres przedszkolny;
• okres szkolny;
• okres aktywności zawodowej;
• okres po aktywności zawodowej.

W okresie przedszkolnym samodzielna działalność, mająca wpływ na po-
trzeby przewozowe raczej nie występuje. Przejazdy do żłobków i przedszkoli 
odbywają się przy zaangażowaniu rodziców i innych opiekunów.

W okresie szkolnym wystąpią samodzielne przejazdy do szkół podstawo-
wych, zawodowych, średnich i wyższych. Szczególnie duża ilość przejazdów 
występuje w związku z obowiązkową nauka w szkołach podstawowych.

W okresie aktywności zawodowej większość ludności podejmuje określo-
ne prace zawodowe, z czym związane są przejazdy do pracy i z pracy. Kobie-
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ty, które ze względu na obowiązki rodzinne nie podejmują pracy zawodowej, 
również będą korzystały z przewozów ze względu na inne potrzeby.

W okresie po aktywności zawodowej potrzeby przewozowe ulegną ogra-
niczeniu oraz zmieni się ich charakter. Jest to zależne od warunków zdrowot-
nych danej osoby oraz od jej aktywności i zainteresowań. Będą to głownie 
przewozy wykonywane w celach bytowych, zdrowotnych i wypoczynko-
wych.

Człowiek podejmuje różne działania, które wymagają udania się do miejsc 
oddalonych  od miejsc zamieszkania. Wiąże się to z pokonywaniem pewnej 
przestrzeni i zużyciem na to określonego czasu. Jeżeli przestrzeń ta przekracza 
1 – 2 km. Konieczne jest skorzystanie z określonego środka przewozowego. Po-
trzeby przewozowe różnią się ze względu na cel podejmowania podróży. 

Uwzględniając cel podróży wyróżnia się następujące główne rodzaje prze-
wozów:
• do pracy;
• do szkół podstawowych, średnich, wyższych;
• dla załatwiana spraw w urzędach;
• w celach zdrowotnych;
• w celach bytowych;
• w celach kulturalnych i sportowych;
• w celach turystycznych i wypoczynkowych;
• w kontaktach rodzinnych;
• w celach towarzyskich i innych.

Poszczególne rodzaje potrzeb przewozowych różnią się ze względu na:
• miejsce docelowe podróży i odległość przewozu;
• czas przewozu;
• częstotliwość przewozów.

W przewozach do pracy miejscem docelowym są określone zakłady pra-
cy, położone najczęściej w małej lub średniej odległości od miejsca zamieszka-
nia. Dojazdy do pracy wykonywane są głównie na godziny 6-tą, 7-mą i 8-mą, 
a powroty po godzinie 14-tej, 15-tej i 16-tej. Ze względu na dokonywanie za-
kupów po godzinach pracy część powrotów opóźnia się o ok. 1 godzinę. Je-
żeli zakłady pracy działają w systemie wielozmianowym dojazdy na zmianę 
drugą wykonywane są najczęściej na godzinę 14-tą i 15-tą, a powroty po go-
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dzinie 22-giej i 23-ciej. Na trzecią zmianę dojazdy najczęściej wykonywane 
są na godzinę 22-gą i 23-cią, a powroty po godzinie 6-tej i 7-mej w dniu na-
stępnym. Przewozy do większości zakładów produkcyjnych i różnego rodza-
ju instytucji wykonywane są tylko w dni robocze. Tylko niewielka część zakła-
dów produkcyjnych i instytucji pracuje we wszystkie dni tygodnia. Dotyczy 
to zwłaszcza zakładów produkcyjnych pracujących w ruchu ciągłym oraz in-
stytucji kulturalnych, sportowych i turystycznych.

Szkoły podstawowe zlokalizowane są w poszczególnych gminach i mia-
stach, dlatego przewozy realizowane są na niewielkie odległości. Do szkół 
zbiorowych organizowane są specjalne przewozy szkolne. Szkoły średnie 
i zawodowe znajdują się głównie w miastach, co powoduje, że przewozy mło-
dzieży do tych szkół z rejonów wiejskich realizowane są na średnie odległości. 

Uczelnie wyższe zlokalizowane są głównie w miastach wojewódzkich, co 
wiąże się z wykonywaniem przewozów również na średnie i dalekie odległo-
ści. Przewozy do szkół wykonywane są głównie na godzinę 8-mą, a powro-
ty po godzinach 13-15-tej. Przewozy te wykonywane są najczęściej w dniach 
od poniedziałku do piątku, z przerwami w okresach ferii zimowych i letnich. 
Przewozy do szkół prowadzących nauczanie zaoczne wykonywane są w so-
boty i niedziele.

Przewozy dla załatwiania różnych spraw urzędowych wykonywane są do 
siedziby poszczególnych urzędów w dniach i godzinach ich pracy. Wielkość 
tych przewozów nie jest stosunkowo duża, ze względu na możliwość zała-
twienia większości spraw korespondencyjnie i przy pomocy Internetu. 

Przewozy w celach zdrowotnych wykonywane są głównie do ośrodków 
zdrowia i szpitali. Przewozy do ośrodków zdrowia wykonywane są głównie 
w dniach roboczych i na małe odległości, natomiast przewozy do szpitali we 
wszystkie dni tygodnia na różne odległości. Przewozy te występują z różnym 
nasileniem w godzinach od 7 do 17-tej. Częstotliwość występowania tych 
przewozów w poszczególnych okresach roku jest podobna.

Przewozy w celach bytowych, a zwłaszcza związane z zakupami, obecnie 
występują głownie w dniach roboczych i są wykonywane na krótkie odległo-
ści. Nasilenie zakupów występuje przed dniami wolnymi od pracy.

Przewozy w celach kulturalnych i sportowych wykonywane są najczęściej 
do lokalnych ośrodków kultury i rekreacji, w dniach roboczych w godzinach 
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wieczornych oraz z różnym nasileniem. W dniach wolnych od pracy przewo-
zy te są wykonywane o bardziej zróżnicowanej porze oraz na różne odległo-
ści. W przypadku dużych imprez kulturalnych i sportowych występuje zapo-
trzebowanie na przewiezienie dużej ilości osób na średnie i duże odległości.

Przewozy w celach turystycznych i wypoczynkowych wykonywane są do 
ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, krajowych i międzynarodowych. 
W dniach wolnych od pracy występuje zapotrzebowanie na lokalne przewozy 
do miejscowości turystyczno-wypoczynkowych. W okresie letnim  występu-
je duże zapotrzebowanie na przewozy wypoczynkowe do głównych ośrod-
ków krajowych i zagranicznych. Przewozy te są często wykonywane na bar-
dzo duże odległości. Zwiększone potrzeby w przewozach turystyczno-wypo-
czynkowych występują także w okresie ferii zimowych młodzieży szkolnej.

Z kontaktami rodzinnymi związane są głównie przewozy krajowe, wystę-
pujące z różnym nasileniem w okresie całego roku. Na duże odległości wy-
konywane są przewozy międzynarodowe osób pracujących za granicą, które 
utrzymują okresowo kontakty ze swoimi rodzinami.

Przewozy w celach towarzyskich i inne niesklasyfikowane są bardzo zróż-
nicowane, zarówno ze względu na miejsce docelowe podróży jak również od-
ległość i czas ich realizacji. Potrzeby dotyczące tych przewozów występują ze 
zwiększonym nasileniem w dniach wolnych od pracy.

Przy ustalaniu popytu na usługi przewozowe uwzględnić należy charak-
ter potrzeb pierwotnych pozatransportowych, stwarzających zapotrzebowa-
nia na przewozy. 

Potrzeby tworzące popyt przewozowy maja różne znaczenia dla ludności. 
Ze względu na ważność można wyróżnić potrzeby przewozowe:
• bardzo ważne i ważne;
• mało ważne.

Potrzeba przewozowa jest bardzo ważna i ważna, jeżeli jej niezrealizo-
wanie spowoduje poważne negatywne konsekwencje dla zainteresowanych 
osób. Skala negatywnych konsekwencji może się różnić. Potrzebę przewozo-
wą można uznać za mało ważną, jeżeli niezrealizowanie potrzeb pierwotnych 
nie spowoduje istotnych negatywnych skutków dla zainteresowanych osób.

Do bardzo ważnych i ważnych potrzeb przewozowych należy zwłaszcza 
zaliczyć te, z którymi związane są przewozy:
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• do pracy;
• do szkół;
• w celach urzędowych;
• w celach zdrowotnych;
• w celach bytowych.

W systemach przewozowych należy zapewnić priorytet dla tych prze-
wozów, które zapewniają realizację bardzo ważnych i ważnych potrzeb 
przewozowych. Pozostałe potrzeby tworzące popyt, mające mniejsze zna-
czenie, mogą być realizowane w ramach ogólnych mechanizmów rynko-
wych.

Ze względu na ważność potrzeb przewozowych i ich wpływ na korzysta-
nie z przewozów, rozróżnia się potrzeby przewozowe obligatoryjne i fakulta-
tywne. Potrzeba obligatoryjna, ze względu na cel podróży, jest bardzo waż-
na dla danej osoby i dlatego jest zmuszana do korzystania z przewozów. Będą 
to zwłaszcza potrzeby związane z wykonywaniem prazy zawodowej i podję-
ciem nauki, wykonywane w celach zdrowotnych i urzędowych. Potrzeby fa-
kultatywne są mniej ważne dla danej osoby. Dlatego może ona zrezygnować 
z podróży. Będą to na przykład potrzeby związane z utrzymywaniem kontak-
tów towarzyskich. Realizacja takich potrzeb jest w dużym stopniu uzależnio-
na od jakości komunikacji.

1.2. Popyt na usługi przewozowe

Podstawą do ustalenia popytu na usługi przewozowe w zakresie przewo-
zu osób jest określenie potrzeb ludności związanych z jej przemieszczaniem 
się. Na tej podstawie ustalić należy:
• wielkość zapotrzebowania na przewozy;
• skąd – dokąd należy wykonać przewozy oraz na jaką odległość;
• w jakie dni i w jakim czasie należy wykonać przewozy.

O wielkości zapotrzebowania na przewozy, decydują dwa główne czyn-
niki:
• ilość mieszkańców;
• ruchliwość mieszkańców.
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Każdy mieszkaniec stwarza potencjalne zapotrzebowanie na przewo-
zy. Przy stałej ruchliwości ilość mieszkańców będzie decydować o wielkości 
zapotrzebowania na przewozy. Ruchliwość mieszkańców mierzy się ilością 
przejazdów na jednego mieszkańca w ciągu roku ustalając wskaźnik ruchli-
wości. Ruchliwość mieszkańców zależy od wielu czynników. Do najważniej-
szych zalicza się:
• wiek;
• aktywność zawodową (wskaźnik aktywności zawodowej);
• strukturę zawodową (rodzaje wykorzystanych zawodów);
• stopień szkolaryzacji;
• miejsce zamieszkania.

Największa ruchliwość występuje u mieszkańców w wieku szkolnym oraz 
zawodowo czynnym. Mała ruchliwość występuje w wieku przedszkolnym 
oraz w wieku poprodukcyjnym. Struktura wiekowa mieszkańców w poszcze-
gólnych osiedlach, miejscowościach i rejonach komunikacyjnych może się 
różnić, co będzie miało wpływ na wskaźnik ruchliwości.

Dużą ruchliwością charakteryzują się osoby zawodowo czynne. 
W związku z tym na wskaźnik ruchliwości ma wpływ udział osób pracują-
cych zawodowo do ogółu mieszkańców. Ustala się to na podstawie wskaź-
nika aktywności zawodowej, który stanowi iloraz mieszkańców pracują-
cych do ogółu mieszkańców w danym osiedlu, miejscowości lub rejonie 
komunikacyjnym. 

Duży wpływ na ilość przejazdów osób pracujących ma rodzaj wykony-
wanych zawodów. Duża ilość przejazdów występuje w tych zawodach, które 
dotyczą przemysłu i usług. Bardzo mała ilość przejazdów występuje w zawo-
dach związanych z rzemiosłem oraz rolnictwem.  Duża ilość przejazdów 
występuje w związku z podjęciem nauki w szkołach podstawowych, zawodo-
wych, średnich i wyższych. Dlatego na ogólny wskaźnik ruchliwości miesz-
kańców ma wpływ udział młodzieży uczęszczającej do różnego typu szkół do 
ogółu młodzieży w wieku szkolnym. Jest to tak zwany wskaźnik skolaryzacji. 

Ilość przejazdów i ich odległość uzależnione są od miejsca zamieszkania 
mieszkańców. Ruchliwość osób mieszkających w miastach jest większa niż 
osób mieszkających na wsi. Wynika to z większego zakresu i różnorodności 
potrzeb przewozowych tych mieszkańców. Przy przejazdach mieszkańców 
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ze wsi występuje większa odległość przewozowa niż u mieszkańców w mia-
stach. Wynika to z większego oddalenia zakładów pracy, szkół i innych doce-
lowych miejsc podróży od miejsc zamieszkania.

Skąd i dokąd należy wykonać przewozy oraz na jaką odległość ustala się 
określając miejsca zamieszkania osób objętych badaniem popytu przewo-
zowego oraz miejsca docelowe przejazdów, uwzględniając rodzaje potrzeb 
przewozowych.

Biorąc pod uwagę rodzaje występujących potrzeb przewozowych ustala 
się, w jakie dni tygodnia oraz w jakich godzinach należy je realizować.

1.3. Nierównomierność przestrzenna oraz czasowa popytu przewozowego

Przy realizowaniu przewozów, zwłaszcza regularnych, podstawowe zna-
czenie mają potoki przewozowe. Potokiem przewozowym nazywa się ilość 
osób do przewiezienia na pewnym kierunku i ustalonej trasie, w przyjętym 
okresie czasu, zazwyczaj w ciągu jednej godziny. Na kształtowanie po-
toków przewozowych istotny wpływ mają:
• lokalizacja miejsc zamieszkania pasażerów i miejsc docelowych podróży;
• wymagane czasy wykonania przewozów.

Lokalizacja miejsc zamieszkania pasażerów i miejsc docelowych podróży 
decydują o kierunkach przewozów oraz przestrzennym ukształtowaniu po-
toków przewozowych. Okresy występowania potrzeb przewozowych decy-
dują o natężeniu potoków przewozowych w poszczególnych okresach doby. 
Mogą być brane pod uwagę również dłuższe okresy niż okres doby.

Potoki przewozowe na linii komunikacyjnej w poszczególnych okresach 
doby mogą mieć charakter jednokierunkowy lub dwukierunkowy, o różnym 
odcinkowym natężeniu.

Jednokierunkowe potoki przewozowe charakteryzują się tym, że w da-
nym okresie doby na linii komunikacyjnej występują potrzeby przewozowe 
tylko w jednym kierunku. Taki charakter mają potoki przewozowe występu-
jące w rejonach z jednym głównym ośrodkiem komunikacyjnym, który two-
rzy miasto, gdzie są zlokalizowane zakłady pracy, szkoły, urzędy, sklepy i inne 
docelowe miejsca podróży. Potoki przewozowe będą miały charakter gwiaź-
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dzisty w stosunku do danego centrum komunikacyjnego. Wielkość potoków 
przewozowych jest duża w pobliżu danego centrum oraz maleje w miarę od-
dalania się od niego. Ilustruje to rys. 2.

 

Rys. 2. Potoki przewozowe w rejonie z jednym głównym centrum komunika-
cyjnym.

Z miejscowości położonych na obszarach wiejskich ich mieszkańcy prze-
wożeni są w godzinach rannych do miasta, stanowiącego centrum komuni-
kacyjne, w celu podjęcia pracy, nauki oraz załatwienia innych spraw. Po za-
kończeniu pracy, nauki oraz załatwieniu innych spraw osoby te są odwożo-
ne do miejsc zamieszkania. W większości przypada to na godziny popołu-
dniowe.

Ten rodzaj potoków przewozowych nie zapewnia odpowiedniego wyko-
rzystania pojemności środków przewozowych. Środek przewozowy, który 
w godzinach rannych jedzie po pasażerów do pierwszego przystanku na da-
nej linii komunikacyjnej, najczęściej w ogóle nie przewozi osób. W drodze 
powrotnej zabiera pasażerów na kolejnych przystankach, co zapewnia pełne 
wykorzystanie miejsc dopiero na końcowych odcinkach danej linii komunika-
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cyjnej. Podobna sytuacja ma miejsce przy odwożeniu do miejsc zamieszkania 
przywiezionych poprzednio pasażerów, z tą różnicą, że duże nasilenie prze-
wozów występuje na pierwszych odcinkach linii komunikacyjnej, a następnie 
maleje. Powrót środka przewozowego, po odwiezieniu pasażerów w ostatnim 
kursie, zazwyczaj odbędzie się bez pasażerów.

Dwukierunkowe potoki przewozowe charakteryzują się tym, że w danym 
okresie doby na linii komunikacyjnej występują potrzeby przewozowe w obu 
kierunkach. Taki charakter mają potoki przewozowe występujące w rejonach 
z dwoma miastami stanowiącymi ośrodki komunikacyjne, w których zloka-
lizowane są zakłady pracy, szkoły sklepy i inne docelowe miejsca podróży. 
W takich przypadkach przewozy będą organizowane w systemie wahadło-
wym między tymi miastami, zabierając i wysadzając pasażerów z poszczegól-
nych miejscowości na przystankach pośrednich. Odcinkowe wykorzystanie 
miejsc w środkach przewozowych będzie zróżnicowane, ponieważ w danym 
przewozie pasażerowie będą równocześnie zabierani i wysadzani na poszcze-
gólnych przystankach. Dwukierunkowe potoki przewozowe ilustruje rys. 3. 

Rys. 3. Dwukierunkowe potoki przewozowe w rejonach z dwoma głównymi 
ośrodkami komunikacyjnymi.

Ten rodzaj potoków przewozowych pozwala na odpowiednie wykorzy-
stanie pojemności środków przewozowych w poszczególnych przewozach. 
Dwukierunkowość potoków przewozowych powoduje, że jedni pasażerowie 
są wysadzani a inni zabierani na poszczególnych odcinkach danej linii komu-
nikacyjnej.

W danym rejonie komunikacyjnym może również występować kilka 
ośrodków miejskich. Wówczas potoki przewozowe będą wielokierunkowe. 
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Potoki przewozowe między poszczególnymi ośrodkami miejskimi będą dwu-
kierunkowe, o różnym natężeniu na poszczególnych odcinkach linii komuni-
kacyjnych. W takich rejonach komunikacyjnych również istnieje możliwość 
odpowiedniego wykorzystania pojemności środków przewozowych.

Nierównomierność czasowa popytu przewozowego polega na różnym 
jego natężeniu w poszczególnych okresach doby. W przewozach pracowni-
czych występują dwa okresy wzmożonego zapotrzebowania na przewozy: 
rano przy przewozie do pracy i po południu przy odwożeniu z pracy. Za-
potrzebowanie na przewozy występuje w godzinach od 5-tej do 8-mej rano 
i od godziny 14-tej do 18-tej popołudniu. Wiąże się to z okresami wykony-
wania pracy. Po południu szczyt przewozowy rozłożony jest na większą ilość 
godzin, ponieważ część pracowników po zakończeniu pracy dokonuje zaku-
pów.

Również w przewozach szkolnych występują dwa okresy wzmożonego 
zapotrzebowania na przewozy. Rano przy przewozie do szkoły oraz po po-
łudniu przy powrocie ze szkoły. Zapotrzebowania na przewozy występują 
głownie w godzinach od 7-mej do 8-mej rano oraz od 13-tej do 15-tej po połu-
dniu, o czym decydują godziny rozpoczynania i kończenia nauki w poszcze-
gólnych typach szkół. 

Popyt związany z przewozami pracowniczymi i szkolnymi dominuje 
w ogólnym popycie przewozowym. Dlatego w publicznej komunikacji regu-
larnej w miastach przewozy wykonane w dniach roboczych w rannym i po-
południowym szczycie przewozowym stanowią 50-65% ogółu przewozów 
wykonanych w ciągu doby. Znacznie mniejsze ogólne zapotrzebowanie wy-
stępuje w dniach wolnych od pracy. W przewozach szkolnych dotyczy to tak-
że okresów letnich i zimowych przerw w nauce.

Przedsiębiorstwa komunikacyjne zobowiązane są dostosować swoją zdol-
ność przewozową do szczytowego zapotrzebowania na przewozy. W przewo-
zach na obszarach miejskich można zastosować miejskiego typu środki prze-
wozowe dysponujące dużą ilością miejsc, w tym miejscami stojącymi.
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1.4. Postulaty przewozowe

Z potrzebami przewozowymi są ściśle powiązane wymagania przewozo-
we, które określa się postulatami przewozowymi. Dotyczą one wymagań ja-
kie powinny być spełnione przy realizowaniu potrzeb przewozowych. W spo-
sób najbardziej ogólny postulaty te można sformułować następująco:
• dostosowanie trasy i czasu przewozu do występujących potrzeb;
• zapewnienie krótkiego czasu podróży;
• zapewnienie pewności i terminowości przewozów;
• zapewnienie bezpieczeństwa przewozów;
• zapewnienie odpowiednich warunków podróży;
• zapewnienie taniości przewozów.

Trasa przewozu powinna zapewnić pasażerom:
• krótkie odległości dojścia do środków przewozowych;
• możliwie najkrótsze odległości przewozu.

W publicznych przewozach regularnych linie komunikacyjne powinny 
przebiegać przez główne skupiska ludności, a zlokalizowane na nich przy-
stanki zapewniać pasażerom małe odległości dojścia. Trasa przejazdów środ-
ków przewozowych powinna równocześnie zapewniać możliwie najkrótszą 
odległość przewozu. Wydłużenie bezwzględne odległości przewozu ustala się 
porównując odległość między punktem początkowym i końcowym, ustalony-
mi dla danej trasy przewozu w rozkładzie jazdy lub w inny sposób, z odległo-
ścią między tymi punktami w linii prostej. Wydłużenie odległości przewozu 
ma niekorzystny wpływ na czas przewozu oraz koszty przewozu.

Czas wykonania przewozu powinien być dostosowany do potrzeb zwią-
zanych z celem podróży przewożonych osób. Jest on uzależniony od rodzaju 
wykonywanych przewozów.

Na całkowity czas podróży pasażera składają się w przewozach regularnych:
• czas przejazdu środkiem przewozowym;
• czas dojścia z miejsca zamieszkania do przystanku początkowego;
• czas dojścia od przystanku docelowego do miejsca przeznaczenia;
• czas oczekiwania na przystanku na środek przewozowy.

Czas jazdy wynika z odległości przewozu oraz szybkości komunikacyjnej. 
Prędkość komunikacyjna jest zależna od prędkości technicznej środka prze-
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wozowego oraz czasu postoju na przystankach. Na prędkość techniczną mają 
wpływ właściwości dynamiczne środka przewozowego oraz warunki ruchu.

Czasy dojścia z miejsca początkowego do przystanku początkowego oraz 
z przystanku docelowego do miejsca przeznaczenia uzależnione są od lokali-
zacji przystanków i wymaganych odległości dojścia. Przez odpowiedną loka-
lizację przystanków odległości te można skrócić. Na czas oczekiwania na śro-
dek przewozy na przystanku wpływ ma punktualność jazdy. W innych ro-
dzajach przewozów niż przewozy regularne czas podróży jest zależny głow-
nie od odległości przewozu i prędkości technicznej środka przewozowego.

Pewność i terminowość przewozów należą do jakościowych elementów 
każdego przewozu. Pewność przewozu można zapewnić stosując sprawne 
technicznie środki przewozowe, a w transporcie drogowym rezerwy eksplo-
atacyjne autobusów. Na punktualność przewozów duży wpływ ma odpo-
wiednia organizacja procesu przewozowego.

Bezpieczeństwo przewozu uzależnione jest od sprawności technicznej 
środków przewozowych oraz właściwego ich prowadzenia przez obsługę na 
trasie przewozu. W transporcie drogowym duże znaczenie ma dostosowanie 
prędkości jazdy do warunków ruchy drogowego.

Na warunki podróży podczas przewozu, poza wygodą jazdy, mają tak-
że wpływ takie czynniki, jak temperatura wewnątrz środka przewozowego 
oraz klimatyzacja. Wygoda podróżowania ma duże znaczenie w przewozach 
na dalekie odległości, kiedy to powinny być stosowane odpowiedniego typu 
środki przewozowe, zapewniające należytą wygodę podróżowania.

Taniość przewozów ma duże znaczenie dla osób często korzystających 
z przewozów. Ma to miejsce w szczególności w przewozach pracowniczych 
i szkolnych. W przewozach mających cechy użyteczności publicznej stosuje 
się różnego rodzaju ulgi ustawowe bądź wprowadzane przez władze samo-
rządowe. 

Przedsiębiorstwa wykonujące przewozy osób, zwłaszcza w zakresie pu-
blicznej komunikacji regularnej, powinny uwzględniać podane postulaty 
przewozowe przy organizowaniu i wykonywaniu procesów przewozowych.
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1.5.Ustalanie potrzeb przewozowych

Potrzeby przewozowe ustalane są dla różnych potrzeb. Najczęściej ustale-
nia dotyczące potrzeb przewozowych w zakresie przewozu osób są przepro-
wadzane:
• przy organizowaniu publicznej komunikacji regularnej w rejonach pozba-

wionych takiej komunikacji;
• przy aktualizowaniu wielkości i rodzaju potrzeb przewozowych, z powo-

du istotnych zmian demograficznych, urbanizacyjnych, gospodarczych 
i innych mających duży wpływ na potrzeby związane z przemieszczaniem 
ludności;

• przy dokonywaniu oceny funkcjonowania istniejącej publicznej komuni-
kacji regularnej;

• przy ustalaniu przyczyn niskiego wykorzystania pojemności środków 
przewozowych w publicznych przewozach regularnych.
Potrzeby przewozowe ustala się głównie dla potrzeb publicznej komunika-

cji regularnej. W tych przewozach, na podstawie ustalonych potrzeb przewo-
zowych, opracowuje się rozkłady jazdy i organizuje przewozy. Dokładność 
ustalenia potrzeb przewozowych decyduje o ich realizacji oraz wykorzysta-
niu środków przewozowych. Organizując publiczną komunikację regularną, 
przy pomocy odpowiednich metod, ustala się wielkość zapotrzebowania na 
przewozy i potoki przewozowe. Potrzeby przewozowe określa się ustalając:
• ilość pasażerów;
• skąd-dokąd należy przewieźć pasażerów i odległość przewozu;
• w jakie dni i o jakiej porze doby należy przewieźć pasażerów.

Przy ustalaniu potrzeb przewozowych stosuje się różne metody, w zależ-
ności od wymaganej dokładności dokonywanych ustaleń. Najczęściej stosuje 
się następujące rozwiązania: 
a) przeprowadzenie analizy danego rejonu komunikacyjnego pod względem:

• demograficznym: ustalając liczbę ludności, jej wiek, zachodzące zmiany 
demograficzne;

• społeczno-gospodarczym: celem ustalenia struktury zawodowej lud-
ności, ośrodków przemysłowych, naukowych, handlowych, ochrony 
zdrowia, administracyjnych i kulturalnych;
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• urbanistycznym: ustalając miasta, wioski, osiedla i inne skupiska ludno-
ści oraz planowaną ich rozbudowę;

• zamożności ludności i rozwoju komunikacji indywidualnej.
b) ustalenie wskaźników przewozowości dla przewozów lokalnych, korzy-

stając z doświadczeń uzyskanych w wyniku prowadzonej komunikacji, 
w innych rejonach komunikacyjnych o podobnym charakterze.

c) przeprowadzenie badań ankietowych; przesyłając ankiety do głównych 
zakładów pracy, szkół, ośrodków administracyjnych i innych.
Spośród podanych metod najbardziej wszechstronne i dokładne informacje 

można uzyskać w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych. Zbiorcze ze-
stawienie uzyskanych odpowiedzi, po ich zweryfikowaniu, pozwala na ustalenie:
• potoków przewozowych występujących w poszczególnych okresach 

doby;
• tras przewozu, przystanków i linii komunikacyjnych;
• ilości kursów, jakie powinny być uruchomione w poszczególnych okresach 

doby;
• rodzaju środków przewozowych odpowiednich przy wykonywaniu prze-

wozów. 
Na podstawie dokonanych ustaleń dotyczących potrzeb przewozowych 

ludności dokonuje się podziału zadań przewozowych między poszczególne 
gałęzie transportu, uwzględniając wielkość i rodzaj występujących potrzeb 
przewozowych oraz właściwości techniczno-eksploatacyjne środków prze-
wozowych występujących w poszczególnych gałęziach transportu.

Organizując publiczną komunikację regularną można ją w pierwszym 
okresie wprowadzić na okres próbny. Na podstawie uzyskanych doświad-
czeń z prowadzonych przewozów można następnie dokonać odpowiednich 
korekt w rozkładach jazdy oraz stosowanych rozwiązanych techniczno-orga-
nizacyjnych, wprowadzając komunikację na okres stały.

Przy dokonywaniu oceny realizacji występujących potrzeb przewozowych 
w publicznej komunikacji regularnej ustala się, na podstawie badań bezpo-
średnich, przewozy wykonane oraz niezrealizowane w poszczególnych kur-
sach na kolejnych odcinkach danej linii komunikacyjnej. W tym celu wyzna-
czeni pracownicy, w trakcie wykonywania przewozów, ustalają dla poszcze-
gólnych kursów:
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• ilość osób wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach;
• ilość osób przewożonych między przystankami;
• ilość osób, które nie mogły skorzystać z przewozu z powodu braku miejsc 

w środkach przewozowych.
W taki sam sposób można dokonać analizy i oceny wykorzystania środ-

ków przewozowych pod względem zapełnienia. Wyniki z przeprowadzo-
nych badań bezpośrednich pozwalają na dokonanie odpowiednich korekt 
i  uzupełnień w stosowanych rozwiązaniach komunikacyjnych. Badania re-
alizacji potrzeb przewozowych powinno się dokonywać okresowo oraz w ra-
zie otrzymania przez przewoźników informacji o niezrealizowanych potrze-
bach komunikacyjnych ludności. Przypadki niezabierania pasażerów z po-
szczególnych przystanków oraz rażącego niewykorzystywania miejsc w środ-
kach przewozowych powinna na bieżąco zgłaszać obsługa środków przewo-
zowych, zatrudniona przez przewoźnika. W innych przewozach osób, niż 
publiczne przewozy regularne, podmiot zlecający przewoźnikowi wykona-
nie przewozu obowiązany jest dokładnie określić zadania przewozowe. Za-
daniem przewoźnika jest dokonanie oceny informacji zawartych w zleceniu 
przewozowym, a jeżeli uzna je na niewystarczające zażądać ich uzupełnienia.





Rozdział drugi

Realizowanie potrzeb przewozowych ludności

2.1. Znaczenie społeczno-gospodarcze realizacji potrzeb przewozowych 
ludności 

Realizacja potrzeb przewozowych ludności ma duże znaczenie zarówno 
mikroekonomiczne jak również makroekonomiczne.

Znaczenie mikroekonomiczne wiąże się z zaspokojeniem potrzeb przewo-
zowych poszczególnych osób. W wyniku zapewnienia przewozów osoby te 
mogą podjąć pracę lub naukę, skorzystać z kina, teatru, turystyki wczasów 
oraz zrealizować inne potrzeby. Każda z tych indywidualnych potrzeb, do jej 
realizacji, wymaga przemieszczenia danej osoby na określoną odległość. Ta-
kich potrzeb, które można zrealizować przechodząc pieszo do miejsca prze-
znaczenia, jest niewiele. W większości przypadków wymagany jest przejazd 
przy pomocy środków przewozowych. 

Znaczenie makroekonomiczne wiąże się z ogólnym rozwojem społeczno-
gospodarczym, zwłaszcza na obszarze danego regionu, ponieważ większość 
potrzeb przewozowych ma charakter lokalny. Dla zapewnienia rozwoju go-
spodarczego niezbędne jest zapewnienie realizacji potrzeb przewozowych 
zarówno w zakresie przewozu ładunków jak również osób. Zakłady produk-
cyjne muszą mieć zapewnioną możliwość zatrudnienia potrzebnych pracow-
ników, których większość zamieszkuje w takim oddaleniu od miejsc pracy, 
że musi korzystać z przejazdów. Również pracownicy zakładów usługowych, 
handlu, administracji, szkół i innych instytucji muszą być dowożone do swo-
ich zakładów pracy.

Poszczególnego typu szkoły znajdują się często w dużym oddaleniu, od 
miejsc zamieszkania młodzieży szkolnej. Dlatego chcąc jej zagwarantować 
dostęp do nauki niezbędne jest zapewnienie dojazdu do szkół. Korzysta-
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nie z przychodni lekarskich i szpitali oraz innych instytucji użyteczności pu-
blicznej w dużym stopniu uzależnione jest od sprawnej komunikacji, z uwa-
gi na ich duże oddalenie od miejsc zamieszkania ludności. Również życie 
kulturalne, sportowe, turystyka i wypoczynek wymagają zapewnienia prze-
wozów. 

Ogólnie można stwierdzić, że jednym z podstawowych warunków dla za-
pewnienia rozwoju gospodarczego i społecznego jak stworzenie odpowied-
niego systemu komunikacyjnego dla ludności.

Zapewnienie sprawnej komunikacji wymagane jest w szczególności na ob-
szarze miast, gmin i powiatów, ponieważ na tych obszarach realizowana jest 
większość potrzeb przewozowych ludności. Zadania związane z organizowa-
niem i wykonywaniem publicznej komunikacji zbiorowej dotyczą administra-
cji terenowej. Jednostki samorządu terytorialnego  powinny zapewnić zrów-
noważony rozwój publicznego transportu zbiorowego, z wykorzystaniem 
różnych środków transportu. Administracja terenowa powinna w szczegól-
ności zapewnić właściwe funkcjonowanie komunikacji zbiorowej o charakte-
rze użyteczności publicznej.

Ludność zamieszkała na obszarze działania danego samorządu terytorial-
nego powinna  mieć zapewnioną pełna dostępność do przewozów realizowa-
nych w ramach publicznej komunikacji zbiorowej. 

2.2. Sposoby realizowania potrzeb przewozowych ludności

Potrzeby w zakresie przewozu osób realizowane są w różny sposób, za-
równo we własnym zakresie jak również przez transport publiczny. Ilustru-
je to rys. 4.

Duża część potrzeb przewozowych realizowana jest we własnym zakre-
sie przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa i instytucje nietransportowe.

Osoby fizyczne realizują własne potrzeby przewozowe głównie przy po-
mocy posiadanych samochodów osobowych, rzadziej z zastosowaniem moto-
cykli i rowerów. Na częstotliwość korzystania z własnych środków przewozo-
wych duży wpływ ma sprawność publicznej komunikacji zbiorowej oraz po-
ziom cen stosowanych w tej komunikacji.
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Własne środki przewozowe wykorzystywane są w przejazdach do pracy i 
szkół, w celach bytowych, kulturalnych i innych. W dniach wolnych od pra-
cy własne samochody osobowe powszechnie wykorzystywane są w celach tu-
rystycznych i wypoczynkowych, sportowych i towarzyskich oraz w kontak-
tach rodzinnych.

Rys. 4. Sposoby realizowania potrzeb przewozowych ludności

Przedsiębiorstwa i instytucje nietransportowe powszechnie wykorzystu-
ją posiadane samochody osobowe do wykonywania przewozów służbowych, 
związanych z prowadzoną działalnością. Duże przedsiębiorstwa wykonują 
również przewozy własnych pracowników przy pomocy posiadanych auto-
busów (np. przedsiębiorstwa remontowo–budowlane przy pomocy własnych 
środków przewozowych rozwożą pracowników ze swojej siedziby na place 
budów położone w terenie).

Występują również własne przewozy osób o charakterze technologicz-
nym, ściśle związane z charakterem prawdziwej działalności podstawowej. 
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Na przykład przedsiębiorstwa świadczące określone usługi w terenie (napra-
wa sprzętu domowego) korzystają z własnych pojazdów przy dojazdach do 
miejsc, gdzie te usługi są wykorzystywane.

Przedsiębiorstwa wykonujące prace z zakresu różnego typu pogotowia 
technicznego (energetycznego, gazowego, wodociągowego) przy realizowa-
niu takich prac przewożą nie tylko sprzęt i materiały ale również pracowni-
ków. 

Specyficzny charakter mają przewozy osób chorych i rannych, wykonywa-
ne w ramach ratownictwa medycznego. 

Ta część potrzeb przewozowych, która nie jest wykonywana we własnym 
zakresie zlecana jest do realizacji przedsiębiorstwom transportowym. Publicz-
ne przewozy osób wykonują:
• w ramach transportu szynowego: kolej, metro, tramwaj i inny transport 

szynowy;
• w ramach transportu drogowego: transport autobusowy i taksówkowy;
• transport lotniczy;
• żegluga śródlądowa;
• transport morski, w tym transport promowy.

Lokalne potrzeby przewozowe są realizowane głównie przez kolej, metro, 
tramwaj oraz autobusy i taksówki.

Rodzaje przewozów realizowanych przez poszczególne gałęzie i rodza-
je transportu uzależnione są od właściwości techniczno – eksploatacyjnych 
środków przewozowych, jakimi one dysponują oraz od rodzaju dróg, po któ-
rych te środki przewozowe się poruszają.

2.3. Tworzenie systemów komunikacyjnych

Komunikacja zbiorowa o charakterze publicznym wykonywana jest w ra-
mach określonego systemu komunikacyjnego. Przez system komunikacyjny 
rozumie się skoordynowany zespół środków i działalności wszystkich gałęzi 
transportu, wykonujących przewozy na danym obszarze. W ramach systemu 
komunikacyjnego wyróżnia się podsystemy: techniczny, organizacyjny i eko-
nomiczno-prawny. 
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Elementami składowymi podsystemu technicznego są rzeczowe czynniki 
produkcji transportowej, takie jak środki przewozowe, drogi, dworce i przy-
stanki oraz inne urządzenia komunikacyjne. Na podsystem organizacyjny 
składają się rozwiązania organizacyjne stosowane w systemie komunikacyj-
nym, powiązania i zasady współpracy wewnątrz systemu oraz między syste-
mem i otoczeniem. Podsystem ekonomiczno-prawny obejmuje rozwiązania 
taryfowe, finansowe i prawne, stosowane w systemie komunikacyjnym. 

Różnice między systemami komunikacyjnymi dotyczą w określonym za-
kresie wszystkich podsystemów, a zwłaszcza stosowanych środków przewo-
zowych oraz rozwiązań organizacyjnych, finansowych i taryfowych.

W zależności od obszaru funkcjonowania systemu rozróżnia się system ko-
munikacyjny krajowy oraz system komunikacyjny międzynarodowy. Pierw-
szy odnosi się do krajowego rynku komunikacyjnego, natomiast drugi do 
rynku międzynarodowego.

W ramach systemu krajowego, ze względu na obszar działalności, wy-
różnia się mikrosystemy komunikacji miejskiej, gminnej, powiatowej i wo-
jewódzkiej. Na tych obszarach realizowane są podstawowe potrzeby komu-
nikacyjne ludności. Potrzeby te wymagają dostosowania szczegółowych roz-
wiązań systemu komunikacyjnego do lokalnych potrzeb i warunków. Mikro-
systemy komunikacyjne dla obszaru gminy, miasta, powiatu i województwa 
tworzą odpowiedne jednostki samorządu terenowego. Decydują one również 
o regulaminach przewozowych oraz stosowanych taryfach w publicznej ko-
munikacji regularnej o charakterze użyteczności publicznej. Ogólnokrajowe 
regulacje w zakresie prawa transportowego i ulg przejazdowych ustalane są 
przez odpowiednie organy i instytucje państwowe.

System komunikacyjny powinien zapewnić pełną i właściwą realizację po-
trzeb przewozowych występujących na danym obszarze. Musi być również 
odpowiedni dla otoczenia, w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środo-
wiska. W systemie komunikacyjnym powinny być wykorzystane środki prze-
wozowe różnych gałęzi transportu, biorąc pod uwagę rodzaje i wielkości wy-
stępujących potrzeb przewozowych. 
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2.4. Zadania poszczególnych gałęzi transportu przy realizowaniu potrzeb 
przewozowych ludności

Potrzeby przewozowe ludności są bardzo zróżnicowane, co powoduje, że 
przy ich realizacji występują różne wymagania transportowe. Z tego powo-
du do wykonywania przewozów muszą być zaangażowane środki przewo-
zowe różnych gałęzi transportu. O udziale poszczególnych gałęzi transpor-
tu w przewozach osób z jednej strony decyduje charakter potrzeb przewozo-
wych, a z drugiej właściwości każdej gałęzi transportu.

Z charakterem potrzeb przewozowych wynikają określone wymagania 
transportowe. Wymagania te wynikają głównie z masowości i odległości prze-
wozów oraz stałości bądź tymczasowości występujących potrzeb przewozo-
wych. Inne wymagania transportowe występować będą w masowych prze-
wozach pracowniczych i szkolnych na krótkich odległościach, a inne w prze-
wozach turystycznych i wypoczynkowych na dalekich odległościach. W prze-
wozach pracowniczych i szkolnych podstawowe znaczenie będą miały takie 
postulaty, jak: masowość, pewność, terminowość, bezpieczeństwo oraz niskie 
koszty przewozu. W przewozach turystycznych i wypoczynkowych na dale-
kich odległościach duże znaczenie mają postulaty prędkości, bezpieczeństwa 
i wygody podróży.

Poszczególne gałęzie transportu cechują różne właściwości przewozowe. 
Wynikają one przede wszystkim z rodzaju środków przewozowych występu-
jących w poszczególnych gałęziach transportu oraz rodzaju dróg, po których 
te środki przewozowe się poruszają. Ze względu na posiadane właściwości 
każda z gałęzi transportu jest w stanie odpowiednio realizować inne potrze-
by przewozowe ludności.

Środki przewozowe transportu kolejowego charakteryzują się duża pojem-
nością oraz zdolnością do osiągania stosunkowo dużych prędkości, zwłasz-
cza przy wykonywaniu przewozów pośpiesznych i ekspresowych na dale-
kie odległości. Ta gałąź transportu dysponuje własnymi drogami i urządze-
niami drogowymi w postaci torów kolejowych i urządzeń zabezpieczenia ru-
chu kolejowego. Od sprawności technicznej kolejowej infrastruktury drogo-
wej zależy bezpieczeństwo przewozów. Konstrukcja dróg kolejowych decy-
duje także o dopuszczalnej masie wagonów i składów pociągów oraz pręd-
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kości przejazdu. Transport kolejowy jest tani przy wykonywaniu przewozów 
masowych, występujących ze stałym i dużym natężeniem. Jest on w stanie 
zapewnić dużą prędkość i krótki czas przejazdu oraz wygodę podróżowa-
nia. Jest równocześnie stosunkowo bezpieczną gałęzią transportu. Dużą zale-
tą transportu kolejowego jest korzystanie z energii elektrycznej, niepowodu-
jącej zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Wadą tej gałęzi transportu są 
wysokie koszty związane z budową sieci dróg kolejowych oraz ich utrzyma-
niem i eksploatacją. Dlatego ta gałąź transportu jest nieekonomiczna przy ma-
łych potokach przewozowych oraz jeżeli występują okresowe bądź przemija-
jące potrzeby przewozowe. W takich przypadkach nie jest ekonomiczne two-
rzenie i utrzymywanie linii kolejowych. Transport kolejowy jest najbardziej 
efektywny przy wykonywaniu przewozów masowych osób, o w miarę sta-
łym natężeniu w poszczególnych okresach. Mogą to być zarówno przewozy 
lokalne, regionalne, jak również wykonywane na dalekie odległości. Z poda-
nych powodów sieć linii kolejowych nie jest zbyt gęsta, zwłaszcza w rejonach 
mniej zaludnionych.

Podobne właściwości jak transport kolejowy mają metro i tramwaj, będące 
także transportem szynowym. Są one odpowiednie przy wykonywaniu prze-
wozów osób o większym natężeniu w miastach. W warunkach miejskich ko-
rzystnym rozwiązaniem jest wielomiejscowy szybki tramwaj, korzystający 
z bezkolizyjnych wydzielonych torowisk.

Do korzystnych właściwości transportu autobusowego należą:
• duża dostępność, wynikająca z korzystania z gęstej sieci dróg przy wyko-

nywaniu przewozów;
• duża łatwość zorganizowania przewozów, wynikająca z właściwości tech-

nologicznych tego transportu;
• duże zróżnicowanie środków przewozowych pod względem pojemności 

i wyposażenia.
W masowych przewozach osób, transport autobusowy jest droższy w eks-

ploatacji w porównaniu z transportem kolejowym i pozostałym szynowym. 
Również pojemność autobusów jest znacznie mniejsza niż pociągów. Jest tak-
że mniej bezpieczny niż transport szynowy. Autobusy z silnikami spalinowy-
mi powodują zanieczyszczenie środowiska. W warunkach miejskich wadę tą 
można wyeliminować stosując autobusy z silnikami elektrycznymi. 
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Uwzględniając dodatnie i ujemne właściwości transportu autobusowego 
powinien on wykonywać głównie następujące rodzaje przewozów: 
• samodzielne przewozy regularne na obszarach pozbawionych transportu 

szynowego;
• uzupełniające przewozy regularne na obszarach, gdzie istnieje transport 

szynowy;
• okazjonalne i wahadłowe przewozy nie mające charakteru masowego na 

różne odległości;
• masowe przewozy okolicznościowe na krótkie i średnie odległości.

Do dodatnich właściwości transportu lotniczego można zaliczyć dużą 
prędkość i stosunkowo duże bezpieczeństwo przewozu. Prędkość przeloto-
wa powszechnie stosowanych samolotów wynosi od 600 do 1000 kilometrów 
na godzinę. Stopień bezpieczeństwa, określany liczbą wypadków i katastrof 
w stosunku do wykonanej pracy przewozowej, jest znacznie niższy niż w in-
nych gałęziach transportu. Wadą tego transportu są przede wszystkim bardzo 
wysokie koszty przewozu wynikające z konieczności dowożenia i odwożenia 
pasażerów z i do portów lotniczych. Te dodatnie i ujemne właściwości trans-
portu lotniczego powodują, że jest on odpowiedni przy wykonywaniu prze-
wozów pasażerów na dalekie odległości, kiedy duże znaczenie ma postulat 
prędkości i czasu przewozu.

W żegludze śródlądowej dostępność tej gałęzi transportu jest uzależniona od 
sieci dróg wodnych, po których mogą się poruszać statki, co ogranicza zakres jej 
zastosowania. Ponadto ograniczenia eksploatacyjne wynikają z zamarzania szla-
ków wodnych w okresie zimowym oraz niedostatecznego poziomu wody w nie-
których okresach roku. Dodatnimi właściwościami żeglugi śródlądowej są niskie 
koszty eksploatacji statków oraz jej atrakcyjność turystyczna. Żegluga śródlądo-
wa, ze względu na jej właściwości, jest odpowiednia do realizowania potrzeb 
przewozowych występujących w sezonie nawigacyjnym. W polskich warunkach 
dotyczy to głównie przewozów związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Transport morski wykorzystywany jest w polskich warunkach głównie 
w przewozach między portami położonymi nad Bałtykiem oraz w przewo-
zach promowych. Przewozy te są wykonywane głównie w okresie letnim. Za-
letą tego transportu są niskie koszty przewozu, a wadą mała prędkość statków 
i długi czas podróży.
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2.5. Rodzaje przewozów autobusowych

Przewozy autobusowe są bardzo zróżnicowane. Stosując przyjęte kryteria 
podziału należy uwzględnić następujące rodzaje przewozów autobusowych:
1) ze względu na cel podejmowania działalności przewozowej:

• przewozy na potrzeby własne (niezarobkowe),
• przewozy zarobkowe,

2) ze względu na sposób zorganizowania przewozów i ich dostępność:
• przewozy regularne publiczne,
• przewozy regularne specjalne,
• przewozy wahadłowe,
• przewozy okazjonalne,

3) ze względu na obszar działalności przewozowej:
• przewozy krajowe
• miejskie i gminne;
• powiatowe;
• wojewódzkie;
• międzywojewódzkie,
• przewozy międzynarodowe,

4) ze względu na wymagania prawne:
• przewozy wykonywane na obszarze Unii Europejskiej,
• przewozy wykonywane na obszarze Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
• przewozy wykonywane na obszarze innych państw.
Przewóz na potrzeby własne jest to przewóz niezarobkowy, wykonywany 

przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do prowadzonej podstawowej 
działalności gospodarczej. Aby przewóz został potraktowany jako wykony-
wany na potrzeby własne musi spełniać warunki określone przepisami usta-
wy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym. 

Przewóz zarobkowy ma miejsce wtedy, kiedy przewoźnik podejmuje i wy-
konuje działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób w celach zarob-
kowych. Obowiązujące przepisy traktują tak jak przewozy zarobkowe także 
takie przewozy, które nie spełniają wszystkich warunków wymaganych do 
uznania ich jako wykonywanych dla potrzeb własnych.
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Przewóz regularny polega na wykonywaniu przewozu osób w określo-
nych odstępach czasu i na określonej trasie, na podstawie rozkładu jazdy. 
Wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na dworcach autobusowych 
i przystankach określonych w rozkładzie jazdy. Przewozy regularne mogą 
mieć charakter publiczny lub specjalny. Publiczny przewóz regularny dostęp-
ny jest dla wszystkich osób. Przewóz regularny specjalny jest to niepubliczny 
przewóz regularny określonej grupy osób z wyłączeniem innych osób. Będą 
to głównie przewozy pracownicze organizowane dla dużych zakładów pracy 
oraz przewozy szkolne do zbiorczych szkół podstawowych.

Przewóz wahadłowy jest to wielokrotny przewóz zorganizowanych grup 
osób tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym, a tym 
samym miejscem docelowym. Przepisy ustawy o transporcie drogowym wy-
magają, aby przewóz wahadłowy spełniał określone warunki.

Przewóz okazjonalny jest to taki przewóz, który nie stanowi przewozu re-
gularnego publicznego i specjalnego oraz przewozu wahadłowego. Będą to 
zwłaszcza okazjonalne przewozy o charakterze turystycznym i wypoczynko-
wym.

Przewozy krajowe są to przewozy wykonywane na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Ze względu na zasięg tych przewozów dzieli się je na prze-
wozy miejskie i gminne, powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie. Po-
dział ten ma znaczenie przy organizowaniu i wykonywaniu publicznej komu-
nikacji regularnej. 

Międzynarodowy przewóz osób realizowany jest w całości lub w części 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przewozy na obszarze Unii Euro-
pejskiej wykonywane są na podstawie przepisów wspólnotowych, które za-
pewniają pełną liberalizację przy realizowaniu tych przewozów. 

Przewozy osób na obszarze Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) objęte są 
podobną liberalizacją jak przewozy wykonywane na obszarze Unii Europej-
skiej. Przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych osób 
na obszarze tych państw mają także zastosowanie przepisy Unii Europejskiej.

Zasady wykonywania przewozów osób na obszarze innych państw regulu-
ją umowy międzynarodowe lub umowy dwustronne. Z umów tych mogą wy-
nikać dodatkowe obowiązki, jak również ograniczenia, stosowane przy wyko-
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nywaniu określonych rodzajów przewozów międzynarodowych. Dodatkowe 
obowiązki i ograniczenia dotyczą przede wszystkim publicznych przewozów 
regularnych. Umowy międzynarodowe zapewniają liberalizację w przewo-
zach okazjonalnych, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.





Rozdział trzeci

Wymagania prawne obowiązujące przy wykonywaniu przewo-
zu osób autobusami

3.1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące przewozu osób autobusami

Przy wykonywaniu przewozu osób autobusami mają zastosowanie przepi-
sy następujących aktów prawnych:
• ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym [Dz. U. z 2019 r. 

poz. 65, z późn. zm.];
• ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym [Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.].
Ponadto w międzynarodowych przewozach okazjonalnych mają zastosowa-

nie przepisy umowy INTERBUS [Dz. U. z 2003 r. nr 114 poz. 1076, z późn. zm.].
Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym określa zasady 

podejmowania i wykonywania:
• krajowego transportu drogowego;
• międzynarodowego transportu drogowego;
• niezarobkowego krajowego przewozu drogowego;
• międzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego.

W zakresie przewozu osób, przepisów tej ustawy nie stosuje się do prze-
wozu drogowego wykonywanego:
• pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewo-

zu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie 
drogowym osób;

• przez zespoły ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu 
sanitarnego.
Przepisy tej ustawy nie mają także zastosowania do regularnego przewozu 

osób w publicznym transporcie drogowym realizowanego na terytorium kra-
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ju i strefie transgranicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 
2011 r o publicznym transporcie zbiorowym. 

Przez transport drogowy ustawa rozumie krajowy lub międzynarodowy 
transport podejmowany w celach zarobkowych bądź niespełniający warun-
ków przewidzianych dla niezarobkowego przewozu drogowego.

Niezarobkowy przewóz drogowy, według przepisów ustawy, jest to prze-
wóz osób na potrzeby własne przeznaczony do nieodpłatnego krajowe-
go i międzynarodowego przewozu drogowego osób, wykonywanego przez 
przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności go-
spodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
• pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez 

przedsiębiorcę lub jego pracowników;
• przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojaz-

dami samochodowymi (w formie własności lub na podstawie umowy le-
asingu);

• celem przejazdu jest przewóz na własne potrzeby przedsiębiorcy, a także 
przewóz pracowników i ich rodzin;

• nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
w zakresie usług turystycznych.
Ustawa o transporcie drogowym określa zasady wykonywania przewo-

zów osób w celach zarobkowych oraz na potrzeby własne.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2011 r o publicznym transporcie zbiorowym 

określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w 
publicznym transporcie zbiorowym realizowanym na obszarze kraju i w stre-
fie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, 
linowym, linowo - terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej. Usta-
wa określa także zasady finansowania regularnego przewozu osób w publicz-
nym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze użytecz-
ności publicznej. 

Przez publiczny transport zbiorowy rozumie się powszechnie dostępny, re-
gularny przewóz osób, wykonywany w określonych odstępach czasu po okre-
ślonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. 

Przewóz o charakterze użyteczności publicznej jest to dostępna usługa 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operato-
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ra publicznego transportu zbiorowego, w celu bieżącego i nieprzerwanego za-
spokojenia potrzeb przewozowych ludności na danym obszarze.

Przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie stosuje się 
do regularnego przewozu osób realizowanego w transporcie międzynaro-
dowym, za wyjątkiem przewozów wykonywanych w sferze transgranicznej, 
międzynarodowych przewozów kolejowych oraz przewozów realizowanych 
w celach turystycznych. 

Pod pojęciem strefy transgranicznej rozumie się obszar co najmniej jednej 
gminy, powiatu lub województwa, na którym operator publicznego transpor-
tu zbiorowego świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowe-
go, położony bezpośrednio przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej i obszar od-
powiedniej jednostki administracyjnej położonej bezpośrednio poza granicą, 
na terytorium sąsiedniego państwa. 

Przepisy tej ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów Unii Europej-
skiej, a zwłaszcza rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 13 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakre-
sie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozpo-
rządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i nr 1107/70 [Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007].

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w sposób istotny zmienia 
przepisy ustawy o transporcie drogowym dotyczące publicznych przewozów 
regularnych osób. Zmiany te dotyczą w szczególności:
• organizowania publicznego transportu zbiorowego;
• zarządzania publicznym transportem zbiorowym;
• funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
• finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Umowa w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasa-
żerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS) ma zastosowanie do 
międzynarodowych przewozów drogowych pasażerów:
• wykonywanych między terytoriami państw będących stronami tej umowy 

oraz w tranzycie;
• realizowanych przez przewoźników zarobkowego transportu drogowe-

go, mających siedzibę na obszarze państw objętych umową oraz posiada-
jących licencję na wykonywanie międzynarodowych okazjonalnych prze-
wozów osób;
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• wykorzystujących do wykonania przewozów autokary i autobusy zareje-
strowane w państwie będącym stroną umowy, w którym przewoźnik ma 
swoją siedzibę.
Stroną Umowy INTERBUS jest również Unia Europejska. Tym samym 

umowa ta ma zastosowanie do polskich przewoźników drogowych, wyko-
nujących międzynarodowe przewozy okazjonalne osób w celach zarobko-
wych.

3.2. Wykonywanie przewozu osób autobusami na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu 
osób.

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu 
osób autobusami wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009, 
ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawo-
du przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady nr 96/26/WE [Dz. 
Urz. UE L 300 z 14.11.2019, z późn. zm.]. 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela 
się przedsiębiorcy jeżeli: 
• spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009;
• w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także in-

nych osób wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono 
zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
Zezwolenie udziela się na czas nieoznaczony.
Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego 

wymaga dodatkowo uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej na za-
sadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r., w sprawie wspólnych za-
sad dostępu do rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniają-
cego rozporządzenie (WE) nr 561/2006. Licencję wspólnotową udziela się 
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przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu prze-
woźnika drogowego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 re-
guluje zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i wykonywania 
tego zawodu. Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich przedsię-
biorców, którzy mają siedzibę we Wspólnocie i wykonują zawód przewoźnika 
drogowego. Rozporządzenie rozróżnia zawód przewoźnika drogowego rze-
czy oraz zawód przewoźnika drogowego osób.

Zawód przewoźnika drogowego osób oznacza działalność każdego przed-
siębiorcy użytkującego pojazdy silnikowe o odpowiedniej konstrukcji i wy-
posażeniu w celu świadczenia przewozu osób dostępnych publicznie lub do-
stępnych dla pewnych grup osób, w zamian za opłatę ponoszoną przez osobę 
przewożoną lub przez organizatora transportu.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego musza speł-
niać następujące wymogi:
• posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
• cieszyć się dobrą reputacją;
• posiadać odpowiednią zdolność finansową;
• posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Aby spełnić warunki związane z siedzibą przedsiębiorca musi w danym 
państwie członkowskim:
• posiadać siedzibę wraz z lokalami, w których prowadzi główną działal-

ność, w szczególności ma wymagane dokumenty, do których musi mieć 
zapewniony dostęp właściwy organ, aby sprawdzić czy spełnione zostały 
warunki przewidziane w rozporządzeniu;

• dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany, 
będąc jego właścicielem lub posiadaczem z innego tytułu (np. na podsta-
wie umowy leasingu);

• prowadzić działalność przewozową posiadanym pojazdem w sposób rze-
czywisty i ciągły, przy użyciu niezbędnego sprzętu i urządzeń technicz-
nych, znajdujących się w bazie eksploatacyjnej, z siedzibą w danym pań-
stwie członkowskim.
Warunki związane z wymogiem dobrej reputacji określają we własnym za-

kresie państwa członkowskie. Dobrą reputacją przedsiębiorcy transportowe-
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go i zarządzającego transportem podważają wyroki skazujące lub sankcje za 
popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych 
w takich dziedzinach jak:
• prawo handlowe;
• prawo upadłościowe;
• płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;
• prawo o ruchu drogowym;
• odpowiedzialność zawodowa;
• handel ludźmi lub narkotykami.

Równocześnie przedsiębiorca lub zarządzający transportem nie mogą być 
skazani, ani nie nałożono na nich sankcji, w jednym lub kilku państwach 
członkowskich, za poważne naruszenia przepisów wspólnotowych, dotyczą-
cych w szczególności:
• czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców oraz czasu pracy;
• instalacji i używaniu urządzeń kontrolnych;
• kwalifikacji wstępnej i okresowego szkolenia kierowców;
• badań technicznych i stanu technicznego pojazdów;
• dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
• bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
• praw jazdy;
• dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

W celu spełnienia wymogu zdolności finansowej, przedsiębiorca musi być 
w stanie spełniać swoje zobowiązania finansowe. W tym celu powinien wyka-
zać, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje 
kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9000 EUR w przypadku 
wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy następny po-
jazd. W państwach członkowskich stosujących waluty krajowe wartość EUR 
ustala się na podstawie obowiązującego kursu.

Celem spełnienia wymagań w zakresie kompetencji zawodowych przed-
siębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego, wyznacza przynaj-
mniej jedną osobę fizyczną jako zarządzającego transportem, która spełnia 
wymagania w zakresie kompetencji zawodowych, potwierdzonych odpo-
wiednim certyfikatem. Zarządzającym transportem może być osoba fizycz-
na mająca rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przy-
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kład na tym, że jest jego pracownikiem, udziałowcem lub nim zarządza. Je-
żeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną i spełnia wymagania może również 
uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem. Mikro przedsiębiorca, 
zatrudniający do 9 pracowników, może w drodze umowy wyznaczyć inną 
osobę fizyczną, niebędącą pracownikiem przedsiębiorstwa, do wykonywa-
nia zadań zarządzającego transportem, jeżeli osoba ta spełnia wymagane 
warunki. Osoba taka może zarządzać transportem drogowym maksymal-
nie w czterech przedsiębiorstwach, posiadających nie więcej niż 50 pojaz-
dów samochodowych, którymi wykonywane są przewozy. Umowa wiążą-
ca przedsiębiorcę z taka osobą powinna określać zadania, które ma ona wy-
konywać oraz ustalać zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzają-
cego transportem. 

Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie wymagane warunki do prowadze-
nia transportu drogowego może wystąpić do właściwego organu z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Ustawa o transporcie drogowym szczegółowo określa zasady wydawa-
nia zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji 
wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego przewozu osób. 

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie ze-
zwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie prze-
wozu osób dokonywane są w drodze decyzji administracyjnej. Organem wła-
ściwym w tych sprawach jest:
• starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy;
• Główny Inspektorat Transportu Drogowego, w przypadku ubiegania się 

o  icencję wspólnotową, jeżeli przedsiębiorca nie występował z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
do starosty.
Organem właściwym do udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cof-

nięcia licencji wspólnotowej w zakresie międzynarodowego przewozu drogo-
wego osób jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. 

Odpowiednie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogo-
wego, a w przewozach międzynarodowych także licencję wspólnotową, mu-
szą posiadać wszyscy przewoźnicy wykonujący transport drogowy osób auto-
busami i autokarami jako działalność gospodarczą. Dotyczy to również prze-
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woźników wykonujących publiczne krajowe przewozy regularne na podsta-
wie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Wykonywanie przewozu osób dla potrzeb własnych.
Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane autobu-

sami i autokarami po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie 
przez przedsiębiorcę prowadzenia takich przewozów jako działalności po-
mocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Za-
świadczenie zawiera oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer 
w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, ro-
dzaj i zakres wykonywania przewozów na potrzeby własne oraz liczbę i ro-
dzaj pojazdów samochodowych stosowanych przy wykonywaniu takich 
przewozów. Zaświadczenie wydawane jest na pisemny wniosek przedsię-
biorcy, zawierający informacje i dokumenty określone przepisami. 

Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy wydaje właści-
wy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas nieokreślony. Wraz z zaświad-
czeniem wydaje on wypisy z zaświadczenia w liczbie odpowiadającej ilości po-
jazdów podanej we wniosku. Wypisy te powinni mieć przy sobie kierowcy wy-
konujący przewozy na potrzeby własne. Zaświadczenie na krajowy niezarob-
kowy przewóz drogowy osób uprawnia do wykonywania przewozów wyłącz-
nie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wykonywania krajo-
wego niezarobkowego przewozu drogowego osób niezgodnie z wydanym za-
świadczeniem, właściwy starosta, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza 
nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest możliwe po 
upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.

Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy 
osób oraz wypisy z tego zaświadczenia wydaje Główny Inspektorat Trans-
portu Drogowego na okres do 5 lat. Zaświadczenie na niezarobkowy między-
narodowy przewóz drogowy osób uprawnia do wykonywania przewozów 
z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie to upraw-
nia również do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego osób 
na terytorium kraju. W przypadku wykonywania międzynarodowego nieza-
robkowego przewozu drogowego osób niezgodnie z wydanym zaświadcze-
niem Główny Inspektorat Transportu Drogowego odmawia wydania nowego 
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zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia wypływu ważności posiadanego za-
świadczenia.

Przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego osób na 
potrzeby własne jest wymagany formularz jazdy według obowiązującego 
wzoru. Zawiera on dane dotyczące przedsiębiorcy, numer rejestracyjny po-
jazdu, rodzaj przewozu, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewo-
zu oraz listę imienną przewożonych osób. Formularze jazdy wydają:
• Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
• wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.

Kierowca wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy osób na po-
trzeby własne musi mieć przy sobie wypis z zaświadczenia, uprawniający do 
wykonywania takich przewozów oraz wypełniony formularz jazdy wraz z li-
stą imienną przewożonych osób.

Wykonywanie przewozu osób w celach zarobkowych
Zasady wykonywania regularnych przewozów osób w publicznym trans-

porcie zbiorowym regulują przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o pu-
blicznym transporcie zbiorowym. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym, w zakresie przewozu osób, reguluje zasady wykonywania:
• krajowych przewozów regularnych specjalnych;
• międzynarodowych publicznych przewozów regularnych i regularnych 

specjalnych;
• krajowych i międzynarodowych przewozów wahadłowych i okazjonalnych.
Wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie 

drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. W zależności od zasięgu tych 
przewozów zezwolenia takie wydają:

• wójt, burmistrz albo prezydent miasta – na wykonywanie przewozów na 
obszarze gminy lub miasta;

• burmistrz albo prezydent miasta, któremu powierzono realizację zadań w 
zakresie przewozów – na wykonywanie przewozów na obszarze objętym 
porozumieniem;

• zarząd związku międzygminnego - na wykonywanie przewozów na li-
niach komunikacyjnych na obszarze gmin tworzących związek międzyg-
minny;
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• prezydent miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym staro-
stą ze względu na planowany zasięg przewozów – na wykonywanie prze-
wozów na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu;

• starosta, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast 
właściwych ze względu na planowany zasięg przewozów – na wykony-
wanie przewozów na obszarze powiatu (z wyłączeniem poprzednio poda-
nych rodzajów przewozu);

• marszałek województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze 
względu na planowany zasięg przewozów – na wykonywanie przewozów 
wykraczających poza obszar jednego powiatu, jednakże nie wykraczający 
poza obszar województwa;

• marszałek województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszka-
nia przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw, właściwy-
mi ze względu na planowany zasięg przewozów - na wykonywanie prze-
wozów wykraczających poza obszar jednego województwa.
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych 

w krajowym transporcie drogowym wydaje się na wniosek przedsiębior-
cy na czas nie dłuższy niż 5 lat. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołą-
cza się:
• informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzysta-

nia z przewozu;
• proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjaz-

dów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, 
podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę po-
jazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie 
z rozkładem jazdy;

• schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną 
i przystankami;

• potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych 
i przystanków zlokalizowanych przy drogach publicznych z ich właścicie-
lami lub zarządzającymi.
Organ, do którego przekazany został wniosek może odmówić udzielenia 

zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajo-
wym transporcie drogowym: 
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• gdy przedsiębiorca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmio-
tem wniosku, korzystając z pojazdów będących w jego bezpośredniej dys-
pozycji;

• jeżeli wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiada-
nym już zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodne z posiadanym ze-
zwoleniem.

Wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w między-
narodowym transporcie drogowym wymaga zezwolenia wydanego przez: 

• Głównego Inspektora Transportu Drogowego – dla linii komunikacyjnych 
wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym;

• Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub organ innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – dla linii komuni-
kacyjnych niewykraczających poza obszar tych państw.
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych 

specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wydawane jest na 
wniosek przewoźnika na okres do 5 lat. 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regular-
nych w międzynarodowym transporcie drogowym dołącza się:
• rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów, 

przejścia graniczne oraz długość linii podaną w kilometrach i odległość 
między przystankami;

• kopie umowy z zagranicznym przewoźnikiem o wspólnym prowadzeniu 
przewozów na linii regularnej;

• harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowcy;
• schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linia komunikacyjną z 

przystankami;
• cennik.

Wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynaro-
dowym transporcie drogowym wykraczających poza obszar państw człon-
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kowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wymaga zezwolenia wydanego 
przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

Nie wymaga zezwolenia wykonywanie międzynarodowego przewozu 
okazjonalnego, jeżeli:
• tym samym pojazdem na całej trasie przewozi się tą samą grupę osób i od-

wozi ją do miejsca początkowego;
• polega na przewozie osób do miejsca docelowego natomiast jazda powrot-

na wykonywana jest bez podróżnych;
• polega na jeździe bez osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz prze-

wiezieniu do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego 
przewoźnika drogowego poprzednio została przewieziona do miejsca do-
celowego.
Zezwolenie na międzynarodowy przewozów wahadłowy lub okazjonal-

ny wydawane jest na wniosek przewoźnika na okres nie dłuższy niż rok. Do 
wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się: 
• przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniając miejsce po-

czątkowe i docelowe przewozu, długość tej trasy podaną w kilometrach 
oraz przejścia graniczne;

• wykaz terminów przewozów;
• schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu;
• kopię umowy zawartej między organizatorem przewozu a przewoźnikiem 

drogowym;
• harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowcy.

Przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w między-
narodowym transporcie drogowym wymagany jest formularz jazdy według 
obowiązującego wzoru. Zawiera on w szczególności dane dotyczące ozna-
czenia przewoźnika, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miej-
sca początkowego i docelowego przewozu oraz listę imienną przewożonych 
osób. Formularze jazd wydają przewoźnikom drogowym: Główny Inspektor 
Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje przewoźnikowi drogo-
wemu zezwolenie na wykonywanie przewozu międzynarodowe pod warun-
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kiem posiadania przez niego licencji wspólnotowej uprawniającej do wyko-
nywania międzynarodowego transportu drogowego osób. 

Wydane zezwolenie na przewóz osób cofa się przewoźnikowi w razie:
• pozbawienia go zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika dro-

gowego lub licencji;
• naruszeniu warunków określonych w zezwoleniu;
• niewykonywaniu przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności należących 

do niego, przewozów regularnych przez okres co najmniej 3 miesięcy;
• odstąpienia zezwolenia nieuprawnionej osobie trzeciej.

W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie 
może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decy-
zja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.

3.3 Wykonywanie przewozu osób na podstawie przepisów ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

Zakres obowiązywania ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady organizowa-

nia i funkcjonowania regularnych przewozów osób w publicznym transpor-
cie zbiorowym na terytorium rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgra-
nicznej. Ustawa określa także zasad finansowania regularnych przewozów 
osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charak-
terze użyteczności publicznej. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do regularnych przewozów osób realizo-
wanych w:
• międzynarodowym transporcie drogowym;
• międzynarodowym transporcie morskim;
• międzynarodowej żegludze śródlądowej;
• celach turystycznych.

Przepisów tych nie stosuje się również w krajowym transporcie drogowym 
przy wykonywaniu przewozów regularnych specjalnych, ponieważ nie mają 
one charakteru publicznego transportu zbiorowego.

Ustawę stosuje się z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Unii Euro-
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pejskiej w zakresie regularnych przewozów osób w publicznym transporcie 
zbiorowym, a zwłaszcza zawartych w rozporządzeniu nr 1370/2007 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług pu-
blicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz 
uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i nr 1107/70 (Dz.U. UE L 
315 z 03.12.2007).

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, w zależności od zasię-
gu tych przewozów, są właściwe jednostki samorządu terytorialnego albo mi-
nister właściwy do spraw transportu. 

Jednostkami samorządu terytorialnego, będącymi organizatorami publicz-
nego transportu zbiorowego, właściwymi ze względu na obszar lub zasięg 
przewozów, są: 
• gminy;
• związki międzygminne;
• powiaty;
• związki powiatów;
• województwa.

Związki międzygminne są organizatorami publicznego transportu zbioro-
wego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych prze-
wozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny. 
Związki powiatów organizują przewozy na linii komunikacyjnej lub sieci ko-
munikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powia-
tów tworzących związek powiatów. Gminy oraz powiaty organizują przewo-
zy z zastosowaniem wszystkich gałęzi i rodzajów transportu, za wyjątkiem 
transportu morskiego. 

Województwo organizuje publiczny transport zbiorowy: 
• na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich prze-

wozach pasażerskich oraz w transporcie morskim;
• na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódz-

kich przewozach pasażerskich (za wyjątkiem transportu kolejowego), je-
żeli na dane województwo przypada najdłuższy odcinek przebiegu linii 
komunikacyjnej albo powierzono mu organizację publicznego transportu 
zbiorowego na mocy porozumienia zawartego między zainteresowanymi 
województwami.
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Jednostki samorządu terytorialnego są również organizatorem publicz-
nego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej. Minister właściwy do 
spraw transportu jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na 
linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i mię-
dzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Zadania organizatora transportu zostały zróżnicowane dla publicznego 
transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej oraz dla pozo-
stałego transportu zbiorowego niemającego charakteru użyteczności publicz-
nej. Przez przewóz o charakterze użyteczności publicznej ustawa rozumie po-
wszechnie dostępną usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bie-
żącego i nieprzerwanego zaspokojenia potrzeb przewozowych na danym ob-
szarze.

Wykonywanie przewozów w publicznym transporcie zbiorowym o cha-
rakterze użyteczności publicznej.

W publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicz-
nej do zadań organizatora transportu należy:
• planowanie rozwoju transportu;
• organizowanie transportu;
• zarządzanie transportem.

Plan rozwoju transportu o charakterze użyteczności publicznej sporządza:
• gmina:
• licząca co najmniej 50 000 mieszkańców, w zakresie gminnych przewozów 

pasażerskich;
• której powierzono organizację przewozów między gminami, na mocy po-

rozumienia, na obszarze na którym zamieszkuje co najmniej 80 000 miesz-
kańców;

• związek międzygminny obejmujący obszar, na którym zamieszkuje co naj-
mniej 80  000 mieszkańców, w zakresie organizacji przewozów pasażer-
skich na danym obszarze;

• powiat:
• liczący co najmniej 80 000 mieszkańców, w zakresie powiatowych przewo-

zów pasażerskich;
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• któremu powierzono organizacje przewozów między powiatami, na mocy 
porozumienia, na obszarze, na którym zamieszkuje co najmniej 120  000 
mieszkańców, w zakresie organizacji przewozów pasażerskich na tym ob-
szarze;

• związek powiatów obejmujący obszar, na którym zamieszkuje co najmniej 
120 000 mieszkańców, w zakresie organizacji przewozów pasażerskich na 
obszarze powiatów tworzących związek powiatów;

• województwo:
• w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich;
• któremu powierzono organizację publicznego transportu zbiorowego mię-

dzy województwami na mocy zawartego porozumienia;
• minister właściwy do spraw transportu – w zakresie międzywojewódzkich 

i międzynarodowych przewozów pasażerów w transporcie kolejowym
Plan transportowy może być opracowany przez jednostkę samorządu te-

rytorialnego także dla obszaru zamieszkałego przez mniejszą liczbę miesz-
kańców od poprzednio podanej. 

Plan transportowy określa w szczególności:
• sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej;
• prognozy potrzeb przewozowych;
• przewidywane finansowanie usług przewozowych;
• preferencje dotyczące wyboru rodzaju środka transportu;
• zasady organizacji rynku przewozów;
• pożądany standard usług przewozowych;
• sposób organizowania informacji dla pasażerów.

Szczegółowy zakres planu transportowego określony został w rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbioro-
wego [Dz. U. z 2011r., Nr 117, poz. 684].

Plan transportowy uchwalony przez właściwe organy samorządu teryto-
rialnego stanowi akt prawa miejscowego. Plan transportowy jest podawany 
do publicznej wiadomości przez jego ogłoszenie we właściwym dla organiza-
tora dzienniku urzędowym. W przypadku, gdy organizatorem transportu jest 
związek międzygminny albo związek powiatów plan transportowy jest ogła-
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szany w sposób zwyczajowo przyjęty na tych obszarach oraz w dzienniku 
urzędowym danego województwa.

Na podstawie opracowanego planu transportowego dokonuje się organi-
zacji publicznego transportu zbiorowego. Organizowanie publicznego trans-
portu zbiorowego polega w szczególności na:
• podejmowaniu działań zmierzających do realizacji planu transportowego;
• zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego 

transportu zbiorowego;
• określeniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych 

w przewozach o charakterze użyteczności publicznej;
• określenie warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych i 

dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorzą-
du terytorialnego;

• przygotowanie i przeprowadzenie postepowania zmierzającego do zawar-
cia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego;

• zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego;

• ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat;
• ustalaniu sposobu dystrybucji biletów w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego.
Do zadań własnych gminy, w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

należą także zadania związane z budową, przebudową i remontem przystan-
ków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych służących pasażerom, któ-
rych właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Za korzystanie z tych przy-
stanków mogą być pobierane opłaty od przewoźników. Stawki opłaty są usta-
lane w drodze uchwały przez właściwy organ danej jednostki samorządowej.

Operatorem publicznego transportu zbiorowego, realizującym przewozy, 
może być samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony 
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który 
zawarł z organizatorem umowę o świadczenie usług przewozowych. Organi-
zator publicznego transportu zbiorowego dokonuje wyboru operatora w try-
bie: 
• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo o zamówieniach publicznych [Dz. 

U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.]; 
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• ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r., o koncesji na roboty budowalne lub usługi 
[Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101, z późn. zm.];

• bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego.
Bezpośrednie zawarcie umowy może mieć miejsce w następujących przy-

padkach:
• średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro 

lub usługi świadczone są w wymiarze mniejszym niż 300 000 km. rocznie;
• usługi przewozowe mają być wykonywane przez podmiot wewnętrzny 

powołany w tym celu;
• jeżeli wystąpią zakłócenia przy wykonywaniu przewozów;

W przypadku, gdy bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniej 
wielkości przedsiębiorcy, eksploatującego nie więcej niż 23 jednostki transpor-
towe, średnia wartość rocznego przedmiotu umowy może zostać podwyższo-
na do 2 000 000 euro, a przebieg roczny środków przewozowych do 600 000 
km.

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowe-
go może dotyczyć jednej lub kilku linii komunikacyjnych albo całej sieci ko-
munikacyjnej na określonym obszarze, ujętych w planie transportowym. 

Organizator po wybraniu najkorzystniejszej oferty na podstawie warun-
ków i kryteriów określonych w zamówieniu, zawiera z operatorem umowę 
o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbio-
rowego. Umowa jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż:
• 10 lat w transporcie drogowym;
• 15 lat w transporcie kolejowym;
• 15 lat w transporcie innym szynowym, linowym, linowo – terenowym, 

morskim i w żegludze śródlądowej.
W umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego określa się w szczególności:
• usługi wynikające z zamówienia;
• linię komunikacyjną, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjną, których 

dotyczy umowa;
• czas trwania umowy;
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• warunki dotyczące norm jakości świadczonych usług przewozowych;
• wymagania dotyczące środków transportu;
• wysokość opłat za przewóz oraz innych opłat;
• warunki, na jakich dopuszczalne jest podwykonawstwo;
• sposób rozpatrywania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów;
• częstotliwość składania sprawozdań z realizacji usług przewozowych;
• zasady dokonywania rozliczeń za świadczone usługi przewozowe, 

z uwzględnieniem stosowanych ulg;
• strony umowy, którym przysługują wpływy z opłat; 
• strony umowy, które zobowiązane są do wykonania obowiązków dotyczą-

cych opracowania rozkładów jazdy, cennika opłat i regulaminu przewozo-
wego;

• sposób dystrybucji biletów;
• sposób obliczania rekompensaty;
• stronę umowy, która obowiązana jest uzgodnić zasady korzystania z przy-

stanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzają-
cymi;

• warunki korzystania ze środków transportu organizatora, jeżeli są udo-
stępnione operatorowi;

• warunki wykorzystywania środków transportu w zależności od natężenia 
ruchu pasażerów;

• warunki zakupu przez operatora środków transportu drogowego niezbęd-
nych do realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

• zasady współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy;
• w transporcie kolejowym – zakres korzystania z infrastruktury transporto-

wej;
• kary umowne;
• warunki zmiany oraz rozwiązania umowy.

Po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transpor-
tu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie. Zaświadcze-
nie powinno zawierać:
• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
• numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospo-

darczej; 
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• określenie rodzaju i zakresu wykonywanych przewozów
• określenie rodzaju i liczby środków transportu;
• określenie przebiegu linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane 

przewozy.

Załącznikiem do zaświadczenia jest rozkład jazdy.
Zaświadczenie potwierdza posiadanie przez operatora uprawnień do wy-

konywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyj-
nej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. W transporcie dro-
gowym zaświadczenie oraz aktualny rozkład jazdy powinny znajdować się 
w środkach transportu, którymi wykonywany jest publiczny transport zbio-
rowy oraz okazywane na żądanie uprawnionego organu kontroli. Dlatego 
w  transporcie drogowym organizator powinien wydawać zaświadczenia w 
liczbie odpowiadającej ilości środków transportu, którymi będzie wykonywa-
ny publiczny transport zbiorowy.

Do obowiązków organizatora należy zapewnienie właściwego zarządza-
nia publicznym transportem zbiorowym. Ma to zapewnić funkcjonowanie 
tego transportu zgodnie z obowiązującymi zasadami, określonymi w ustawie 
o publicznym transporcie zbiorowym. 

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora po-
lega w szczególności na:
• negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem;
• ocenie i kontroli realizacji przez operatora usług przewozowych;
• kontroli przestrzegania przez operatora obowiązujących zasad funkcjono-

wania publicznego transportu zbiorowego;
• współpracy przy aktualizacji rozkładów jady w celu poprawy funkcjono-

wania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
• analizie realizacji potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania 

przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego;

• dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych i lo-
kalizacji przystanków;

• zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji;
• administrowaniu systemem informacji dla pasażerów.
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Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego powinno odbywać 
się zgodnie z następującymi zasadami: 
• przewóz osób powinien być wykonywany odpowiednimi środkami trans-

portu, spełniającymi wymagane warunki techniczne;
• środki transportu, którymi są wykonywane usługi w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, powinny być oznakowane w sposób widoczny dla 
pasażera.

• rozkłady jazdy powinny być podawane do publicznej wiadomości na 
wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyj-
nych i dworcach;

• w rozkładzie jazdy powinny być uwzględnione wszystkie przystanki ko-
munikacyjne i dworce określone przez organizatora;

• rozkłady jazdy powinny być poddawane aktualizacji, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami;

• cennik opłat lub taryfa powinny być podawane do publicznej wiadomo-
ści, a w transporcie drogowym wyciągi z cenników opłat lub taryf powin-
ny znajdować się w poszczególnych środkach transportu;

• w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinny być stoso-
wane opłaty lub taryfy ulgowe, wynikające z ustaleń danego organizatora 
przewozu;

• środki transportu udostępniane operatorowi przez organizatora powinny 
być wykorzystywane wyłącznie do realizowania przewozów określonych 
w umowie o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym;

• przy zakupie środków transportu drogowego operator powinien uwzględ-
nić czynnik energetyczny i oddziaływanie na środowisko podczas całego 
cyklu użytkowania tych środków transportu.
Na podstawie przepisów ustawy dnia 6 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 

r., poz. 365, z późn. zm.) w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 
użyteczności publicznej organizatorzy transportu mogą ustalać ceny urzędo-
we oraz stawki taryfowe. 

Za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 
zadania o charakterze użyteczności publicznej ceny urzędowe oraz stawki ta-
ryfowe mogą ustalać:
• Rada gminy – w gminnych przewozach pasażerskich;
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• Rada powiatu – w powiatowych przewozach pasażerskich;
• Sejmik województwa – w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

Ma to wpływa na sposób finasowania przewozu osób o charakterze uży-
teczności publicznej. Finasowanie takie polega na:
• pobieraniu opłat za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego;
• przekazywaniu operatorowi rekompensaty;
• udostepnieniu operatorowi przez organizatora środków transportu do 

wykonywania przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Podstawowym źródłem finansowania przewozów są przychody ze sprze-

daży biletów i z opłat dodatkowych, które mogą być pobierane od pasaże-
rów przez operatora lub organizatora. W umowie zawartej przez organizato-
ra z operatorem określa się zasady pobierania opłat oraz sposób dokonywania 
rozliczeń między stronami umowy.

Operatorowi przekazywane są rekompensaty z tytułu:
• utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych upraw-

nień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
• utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgo-

wych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych 
przez danego organizatora na obszarze jego działalności;

• poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, po cenach ustalonych 
przez organizatora.
Źródłem finasowania rekompensaty do przewozów o charakterze użytecz-

ności publicznej są środku własne jednostki samorządu terytorialnego będą-
cej organizatorem oraz  środki z budżetu państwa.

Operatorowi przysługuje rekompensata, jeżeli wykaże, że przyczyną po-
niesionej straty z tytułu realizacji usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego są utracone przychody i poniesione koszty. W ramach rekompen-
saty z tytułu poniesionych kosztów operatorowi przysługuje rozsądny zysk. 
Nie dotyczy to operatora wybranego w trybie:
• ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi;
• bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług, jeżeli umowa przyj-

mie formę koncesji;
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• zlecenia świadczenia usług operatorowi, który jest samorządowym zakła-
dem budżetowym.
Operator występuje z wnioskiem o rekompensatę do właściwego organi-

zatora w trybie określonym w umowie o świadczenie sług w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego. We wniosku określa wysokość utraconych przy-
chodów i poniesionych kosztów, obliczonych zgodnie z załącznikiem do roz-
porządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wy-
sokość utraconych przychodów i poniesionych kosztów. Właściwy organiza-
tor weryfikuje wniosek i dokumenty przedstawione przez operatora, stano-
wiące podstawę obliczenia rekompensaty.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia otrzymanego wniosku organi-
zator:
• występuje do właściwego marszałka województwa z wnioskiem o przeka-

zanie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów 
z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w 
publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytu-
łu straty;

• wypłaca przyznaną operatorowi rekompensatę w zakresie poniesionej 
straty z tytułu realizacji usług w publicznym transporcie zbiorowym oraz 
utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgo-
wych przejazdów ustanowionych przez danego organizatora.
Na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów, w związku ze sto-

sowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym 
transporcie zbiorowym, operatorowi przysługuje rekompensata w postaci do-
tacji. Wydatki na sfinansowanie tej straty są pokrywane z budżetu państwa, 
z wyjątkiem wydatków na sfinansowanie straty wynikającej z uprawnień do 
ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej. Uprawnienia do otrzymania 
rekompensaty z budżetu państwa nabywa operator, który stosuje kasy reje-
strujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finan-
sów publicznych.
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Wykonywanie przewozów w publicznym transporcie zbiorowym niema-
jących charakteru użyteczności publicznej.

Przewozy niemające charaktery użyteczności publicznej wykonywane są 
w publicznym transporcie zbiorowym według odrębnych zasad. Tego rodza-
ju przewozy mają być wykonywane przez przewoźnika po dokonaniu zgło-
szenia zamiaru wykonywania takiego przewozu do organizatora, właściwego 
ze względu na obszar lub zassie przewozów. Zgłoszenie powinno zawierać:
• nazwę i siedzibę przedsiębiorcy, numer identyfikacji statystycznej (RE-

GON) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• proponowaną linię komunikacyjną, na której ma być wykonany przewóz, 

z określeniem jej przebiegu i długości w kilometrach;
• zamierzony okres wykonywania przewozu;
Do zgłoszenia dołącza się:
• proponowany rozkład jazdy;
• informację o środkach transportu, którymi mają być wykonywane prze-

wozy;
• potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunika-

cyjnych i dworców, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi;
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pro-

wadzenia działalności w zakresie przewozu osób;
• odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli nie zachodzą przesłanki do odmowy, organizator w terminie 30 dni 
od dnia dokonania zgłoszenia wydaje przedsiębiorcy, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, potwierdzenie zgłaszania oraz wypisy z tego potwierdzenia. 
W  przypadku transportu drogowego liczba wydanych wypisów z potwier-
dzeniem zgłoszenia powinna odpowiadać ilości pojazdów, którymi będą wy-
konywane przewozy.

Potwierdzenie zgłoszenia uprawnia do wykonywania publicznego trans-
portu zbiorowego na określonej linii komunikacyjnej. Wypis z potwierdzenia 
zgłoszenia i aktualny rozkład jazdy powinny się znajdować w środku trans-
portu, którym wykonywany jest publiczny transport zbiorowy oraz okazywa-
ne na żądanie uprawnionych organów kontrolnych. 

Organizator, w drodze decyzji administracyjnej, cofa przewoźnikowi po-
twierdzenie zgłoszenia przewozu w przypadku:
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• rażącego naruszenia zasad funkcjonowania publicznego transportu zbio-
rowego;

• rażącego naruszenia warunków wykonywania przewozu określonych 
w posiadanym potwierdzeniu zgłoszenia przewozu;

• rażącego naruszenia zasad korzystania z przystanków;
• odstąpienia potwierdzenia zgłaszania przewozu innemu przewoźnikowi;
• niewykonywaniu przez przewoźnika przewozu, na skutek okoliczności 

zależnych od niego.
W przypadku cofnięcia potwierdzenia zgłoszenia przewozu ponowne 

zgłoszenie tego samego przedsiębiorcy o zamiarze wykonywania jakiegokol-
wiek przewozu nie może być rozpatrzone wcześniej niż po upływie 2 lat od 
dnia wydania ostatecznej decyzji o cofnięciu potwierdzenia zgłoszenia.

3.4. Wykonywanie międzynarodowych, okazjonalnych przewozów pasa-
żerów na podstawie umowy INTERBUS

Umowa INTERBUS ma zastosowanie do polskich przewoźników drogo-
wych wykonujących zarobkowo międzynarodowe przewozy okazjonalne au-
tokarami i autobusami poza obszarem Unii Europejskiej Konfederacji Szwaj-
carskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA). Przy wykonywaniu takich przewozów przewoźnicy zobo-
wiązani są stosować przepisy umowy INTERBUS na terytoriach państw bę-
dących stronami tej umowy. Umowa INTERBUS określa:
• warunki mające zastosowanie wobec przewoźników w drogowym trans-

porcie pasażerskim;
• warunki techniczne mające zastosowanie do pojazdów;
• dostęp do zawodu:
• w zliberalizowanych przewozach okazjonalnych;
• w niezliberalizowanych przewozach okazjonalnych;
• przepisy socjalne;
• przepisy celne i podatkowe;
• dokumenty kontrolne w przewozach okazjonalnych zwolnionych z obo-

wiązku zezwolenia;
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• zezwolenia dla niezliberalizowanych przewozów okazjonalnych;
• kontrole, kary i wzajemna pomoc.

Umowa INTERBUS przewiduje, że do przewoźników wykonujących mię-
dzynarodowe przewozy okazjonalne będą miały zastosowanie dyrektywy 
Unii Europejskiej w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego 
oraz w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, certyfikatów oraz innych 
formalnych dowodów posiadania wymaganych kwalifikacji i uprawnień. We-
dług tych dyrektyw w międzynarodowych przewozach okazjonalnych for-
malnym potwierdzeniem spełnienia przez przewoźników obowiązujących 
ich wymagań jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoź-
nika drogowego oraz odpowiedniej licencji.

Autokary i autobusy wykorzystywane w międzynarodowych przewo-
zach okazjonalnych objętych Umową INTERBUS muszą odpowiadać wy-
maganym standardom technicznym. Pojazdy te muszą spełniać wymaga-
nia ustalone w  odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej, dotyczą-
cych:
• badań technicznych pojazdów;
• montowania i stosowania urządzeń ograniczających prędkość w określo-

nych kategoriach pojazdów silnikowych;
• maksymalnych dopuszczalnych wymiarów pojazdów oraz dopuszczal-

nych mas i nacisków osi;
• urządzeń rejestrujących montowanych w podjazdach samochodowych.

Stosowane autokary i autobusy muszą spełniać wymagania określone nor-
mami technicznymi dotyczącymi przede wszystkim:
• zanieczyszczenia gazowego;
• zadymienia;
• hałasu;
• układu hamulcowego;
• opon;
• instrukcji świetlnej.

W załączniku do Umowy INTERBUS podane zostały normy techniczne 
stosowane podczas kontroli drogowej.

Umowa INTERBUS określa jakie międzynarodowe przewozy okazjonalne 
uznawane są za zliberalizowane oraz niezliberalizowane. Jako zliberalizowa-
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ne i zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia, traktowane są następują-
ce przewozy:
• przewozy przy drzwiach zamkniętych (ten sam autokar lub autobus jest 

wykorzystywany do przewozu tej samej grupy pasażerów na całej tra-
sie przewozu oraz do przewiezienia ich z powrotem do miejsca począt-
kowego znajdującego się na terytorium państwa będącego stroną umowy, 
w którym przewoźnik ma swoją siedzibę);

• przewozy z pasażerami „tam” i bez pasażerów „z powrotem” (miejsce po-
czątkowe przewozu znajduje się na terytorium państwa będącego stroną 
umowy, w którym przewoźnik ma swoją siedzibę);

• przewozy, w czasie których przejazd „tam” odbywa się bez pasażerów, 
a wszyscy pasażerowie zabierani są z tego samego miejsca i przewożeni 
„z powrotem”. Przy wykonywaniu takich przewozów musi być spełniony 
jeden z poniższych warunków:

• pasażerowie tworzą grupy na terytorium innego państwa (będącego lub 
niebędącego stroną Umowy) skąd są zabierani i przewożeni na terytorium 
państwa będącego stroną Umowy, w Którym przewoźnik ma swoją siedzi-
bę – na podstawie wcześniej zawartych umów przewozowych,

• pasażerowie zostali wcześniej przewiezieni przez tego samego przewoźni-
ka na terytorium państwa będącego stroną umowy, skąd są ponownie za-
bierani i przewożeni na terytorium państwa, gdzie przewoźnik ma swoją 
siedzibę.

• pasażerowie z innego państwa zostali zaproszeni do podróży na teryto-
rium państwa będącego stroną Umowy, w którym przewoźnik ma swo-
ją siedzibę, przy czym koszt transportu jest ponoszony przez osobę wysta-
wiającą zaproszenie.
Przy przewozie osób z państw trzecich, niebędących stroną Umowy IN-

TERBUS, które są wwożone na obszar objęty tą umową, grupy pasażerów po-
winny być tworzone nie w celu podjęcia samej podróży, lecz w innym pod-
stawowym celu, np. udziału w konferencji naukowej, wystawach, targach itp.

Na podstawie postanowień Umowy INTERBUS z obowiązku uzyskania 
zezwolenia są także zwolnione: 
• przewozy tranzytowe przez terytorium państw będących stroną tej umowy, wy-

konywane w związku z przewozami okazjonalnymi zwolnionymi z zezwolenia;
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• przejazdy pustych autokarów i autobusów przeznaczone do wymiany po-
jazdów uszkodzonych podczas wykonywania międzynarodowego prze-
wozu okazjonalnego objętego tą umową.
W przewozach wykonywanych przez przewoźników mających siedzibę 

na obszarze Unii Europejskiej punkty początkowe i końcowe międzynarodo-
wych przewozów okazjonalnych mogą się znajdować w dowolnym państwie 
członkowskim, niezależnie od tego, w którym państwie zarejestrowany jest 
autokar lub autobus oraz w którym państwie przewoźnik ma swoją siedzibę.

Inne międzynarodowe przewozy okazjonalne, niż te, które wyszczególnia 
Umowa INTERBUS jako zliberalizowane, traktowane są jako niezliberalizo-
wane i wymagające uzyskania zezwolenia.

W czasie wykonywania międzynarodowych przewozów okazjonalnych 
obowiązują normy dotyczące czasu jazdy kierowców, przerw w czasie jazdy 
i czasu odpoczynku określone w przepisach międzynarodowych lub w prze-
pisach Wspólnotowych. Państwa będące stronami Umowy INTERBUS zostały 
zobowiązane przystąpić do Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg po-
jazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) lub do 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 regulującego czas pracy i czas 
odpoczynku kierowców.

Na podstawie przepisów Umowy INTERBUS autokary i autobusy uczest-
niczące w operacjach transportowych zwolnione są z wszelkich podatków od 
pojazdów i opłat nakładanych z tytułu poruszania się lub posiadania pojaz-
dów oraz z podatków lub opłat specjalnych od operacji transportowych, na-
kładanych na terytoriach innych państw niż państwo przewoźnika, będących 
stronami tej umowy.

Autokary i autobusy nie są zwolnione z podatków od paliw silnikowych, 
podatku VAT od usług transportowych oraz z opłat drogowych i opłat za 
użytkowanie infrastruktury. Paliwo do autokarów i autobusów znajdujące się 
w zbiornikach paliwowych zainstalowanych przez producenta, w ilości do 
600 litrów oraz oleje i smary znajdujące się w pojazdach wyłącznie w celu ich 
eksploatacji, są zwolnione od ceł importowych oraz wszelkich innych podat-
ków i płatności.

Części zamienne oraz narzędzia importowane w celu naprawy uszkodzo-
nego autokaru lub autobusu, wykorzystywanego do wykonywania między-
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narodowego przewozu okazjonalnego są zwolnione z ceł oraz wszelkich po-
datków i opłat w momencie ich importu na terytorium państwa będącego 
stroną Umowy INTERBUS, na warunkach określonych w jego przepisach do-
tyczących czasowego dopuszczenia takich towarów. Części zamienne, które 
zostały zastąpione innymi powinny być reeksportowane lub zniszczone pod 
kontrolą właściwych władz celnych danego państwa.

Wykonywanie przewozów zliberalizowanych odbywa się na podstawie 
dokumentu kontrolnego, wydanego przez właściwe władze lub upoważnio-
ną jednostkę, tego państwa, w którym przewoźnik ma swoją siedzibę. Doku-
ment kontrolny ma formę książki zawierającej 25 formularzy jazdy, każdy w 
dwóch egzemplarzach dających się odłączyć. Dokument kontrolny musi być 
zgodny ze wzorem podanym w załączniku do Umowy INTERBUS. Książka 
formularzy jazdy, wystawiana na przewoźnika, zawiera:
• nazwę lub znak handlowy przewoźnika, 
• adres przewoźnika;
• miejsce i datę wystawienia;
• podpis i stempel organu wystawiającego książkę.

Formularz jazdy, wystawiany na każdy przewóz, zawiera:
• numer rejestracyjny pojazdu;
• liczbę dostępnych miejsc pasażerskich;
• nazwę lub znak handlowy przewoźnika;
• rodzaj przewozów;
• dzienne etapy przejazdu autokaru lub autobusu (skąd – dokąd; na jaką od-

ległość, z uwzględnieniem przejazdów z pasażerami i bez pasażerów);
• listę pasażerów;
• datę wystawienia;
• podpis przewoźnika;.

W formularzu jazdy podaje się również nieprzewidziane zmiany w prze-
wozie w stosunku do pierwotnych założeń ujętych w formularzu oraz ewen-
tualne pieczątki kontrolne dotyczące przeprowadzonych kontroli w czasie 
wykonywania przewozu. Oryginał formularza jazdy jest przechowywany 
w pojeździe przez cały czas trwania przewozu, którego dotyczy oraz okazy-
wany na żądanie organów kontrolnych i celnych. Kopia formularza jazdy jest 
przechowywana u przewoźnika w książce formularzy jazdy. 
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Wobec potrzeby podawania nazwisk pasażerów, przewoźnik może wcze-
śniej przygotować listę pasażerów na odrębnej kartce i dołączyć ją w formie 
załącznika do formularza jazdy. W takim przypadku pieczęć i podpis prze-
woźnika umieszcza się zarówno na formularzu jazdy, jak również na załączo-
nym do niego wykazie pasażerów. Jeżeli przewozy „tam” wykonywane są bez 
pasażerów a przewozy „z powrotem” z pasażerami, wykaz przewożonych pa-
sażerów może być podany na formularzu jazdy w momencie zabierania pa-
sażerów.

Międzynarodowe przewozy okazjonalne osób niespełniające warunków 
podanych w Umowie INTERBUS traktowane są jako niezliberalizowane i wy-
magają uzyskania zezwolenia. Zezwolenie dla każdego przewozu okazjonal-
nego, który nie podlega liberalizacji wystawiają, na podstawie wzajemnego 
porozumienia, władze zainteresowanych państw, na obszarze których pasa-
żerowie są zabierani lub wysadzani albo wykonywany jest tranzyt. Zezwole-
nie wydawane jest zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Umowy 
INTERBUS. 

Zezwolenie dla niezliberalizowanych przewozów okazjonalnych zawiera:
• nazwę przewoźnika i jego adres;
• miejsce i datę wystawienia oraz podpis i pieczęć organu wystawiającego;
• cel, powody oraz opis przewozów okazjonalnych;
• informacje o trasie przewozu;
• numer rejestracyjny autokaru lub autobusu;
• inne warunki dotyczące danego przewozu.

W załączeniu do zezwolenia podaje się listę pasażerów. Zezwolenie po-
winno być przechowywane w pojeździe przez cały czas trwania przewozu 
oraz okazywane na żądanie organów kontrolnych i celnych.

Przewoźnik składa wniosek o udzielenie zezwolenia do właściwych władz 
tego państwa, będącego stroną Umowy INTERBUS, na którego terytorium 
znajduje się punkt początkowy podróży. Wymagane jest, aby wniosek był 
zgodny ze wzorem określonym w załączniku do tej umowy. Musi on, poza 
nazwą organu, do którego wniosek jest kierowany oraz informacjami doty-
czącymi wnioskującego o zezwolenie, zawierać:
• cel, powody oraz opis przewozów okazjonalnych;
• szczegółowe informacje o trasie przewozu, z podaniem państwa, miejsca 
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początkowego przewozu, państwa miejsca docelowego przewozu oraz 
przejść granicznych, a także państw, przez których terytorium nastąpi 
przejazd bez zabierania lub wysadzania pasażerów;

• datę wykonania przewozu; 
• numer rejestracyjny pojazdu;
• inne dodatkowe informacje.

Przewoźnik do wniosku o zezwolenie obowiązany jest załączyć dowód, że 
posiada licencję na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonal-
nych osób. 

Organ tego państwa, na którego terytorium znajduje się punkt początko-
wy podróży, przeprowadza ocenę wniosku o udzielenie zezwolenia na dany 
przewóz. W przypadku pozytywnego załatwienia wniosku powiadamia o 
tym odpowiednie organy państw będących stronami Umowy INTERBUS, na 
których terytorium znajduje się punkt końcowy oraz przez których teryto-
rium odbywać się będzie tranzyt. Władze tych państw, w terminie jednego 
miesiąca, wydają zezwolenie na wykonanie przewozu przez ich terytorium 
lub nie wyrażają zgody, powiadamiając o tym zainteresowanych, podając po-
wód odmowy.

Właściwe władze państw będących stronami Umowy INTERBUS ustalają 
system kar za naruszenie przepisów tej umowy. W przypadku poważnych lub 
powtarzających się naruszeń przepisów dotyczących transportu drogowego, 
a zwłaszcza przepisów o czasie jazdy i odpoczynku kierowców oraz dotyczą-
cych bezpieczeństwa ruchu drogowego, właściwe organy tego państwa, na 
którego terytorium stwierdzono naruszenie przepisów nakładają na wykonu-
jących przewozy określone kary. O nałożonych karach informują odpowied-
ni organ tego państwa, w którym przewoźnik posiada swoją siedzibę. Wła-
dze państwa, na którego terytorium nastąpiło poważne naruszenie przepisów 
dotyczących transportu drogowego, mogą czasowo odmówić przewoźnikowi 
prawa wjazdu na jego terytorium.

W przypadku poważnego lub powtarzającego się naruszenia przez prze-
woźnika przepisów ruchu drogowego odpowiedne władze tego państwa, 
w którym przewoźnik ma swoją siedzibę, zobowiązane są do podjęcia sto-
sownych decyzji, w celu uniknięcia powtórzenia się takich naruszeń w przy-
szłości. Mogą one obejmować czasowe zawieszenie lub cofnięcie zezwole-
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nia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewo-
zu osób.

3.5. Obowiązki przewoźników drogowych związane z przewozem osób

Obowiązki przewoźników drogowych w przewozach osób regulują prze-
pisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 8, z późn. zm.). Ustawa ta reguluje przewóz osób wykonywany odpłat-
nie na podstawie umowy przez uprawnionych do tego przewoźników, za wy-
jątkiem przewozu lotniczego i konnego. Przepisy tej ustawy mają również za-
stosowanie przy wykonywaniu przewozów autobusowych w celach zarob-
kowych. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przewozu nieodpłatne-
go wykonywanego przez przewoźnika publicznego transportu drogowego. 

Przepisy ustawy stosuje się do przewozów krajowych. Mają one także za-
stosowanie w przewozach międzynarodowych, jeżeli umowy międzynarodo-
we nie stanowią inaczej bądź nie regulują określonych zagadnień.

Przewoźnik wykonujący zarobkowo krajowy przewóz osób, obowiązany 
jest podać do publicznej wiadomości zakres swojej działalności oraz adresy 
punktów odprawy podróżnych. Przewoźnik wykonujący publiczne regular-
ne przewozy osób jest w szczególności obowiązany podać do publicznej wia-
domości rozkład jazdy autobusów, przez zamieszczenie informacji na wszyst-
kich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie. Obowiązany jest 
także informować o zmianach dokonywanych w rozkładach jazdy.

Przewoźnicy lub organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, o któ-
rych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r., o publicznym 
transporcie zbiorowym, uprawnieni są do wydawania regulaminów określa-
jących warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu.

W publicznych przewozach regularnych przewoźnik jest obowiązany po-
dać do publicznej wiadomości stosowane prze niego taryfy lub cenniki.

Przepisy zobowiązują przewoźnika do zapewnienia podróżnym odpo-
wiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej ob-
sługi. Obowiązany jest do użycia środków przewozowych odpowiednich do 
danego przewozu. Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające 
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podróżnym korzystanie ze środków przewozowych, w szczególności osobom 
z ograniczoną zdolnością ruchową oraz osobom niesprawnym fizycznie.,

W publicznym regularnym przewozie osób umowę przewozu zawiera się 
przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie 
innych określonych przez przewoźnika lub organizatora transportu warun-
ków, a w razie ich nieustalenia przez samo zajęcie miejsca w środku przewo-
zowym. 

Na bilecie umieszcza się w szczególności:
• nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego;
• relacje przewozu lub strefę przejazdu;
• wysokość należności za przejazd.

Przewoźnik zobowiązany jest do wykonania przewozów podanych w roz-
kładzie jazdy. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wyko-
nywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego realizację przewoźnik 
jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić 
im bez dodatkowej opłaty przewóz zastępczy do miejsca przeznaczenia, przy 
użyciu własnych lub obcych środków przewozowych. W razie przerwy w ru-
chu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, podróżnemu 
przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on 
bezpłatnie wrócić do miejsca wyjazdu.

W grupowych przewozach osób umowę przewozu zawiera z przewoźni-
kiem organizator takiego przewozu. Umowa określa w szczególności:
• ilość przewożonych osób;
• miejsce rozpoczęcia i zakończenia przewozu;
• termin przewozu;
• rodzaj środka przewozowego;
• należność przewoźnika za wykonanie przewozu.

W grupowych przewozach osób do obowiązków organizatora należy nad-
zór nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu przepisów porządko-
wych.

Podróżny może zabrać ze sobą do środka przewozowego rzeczy osobiste, 
jak również nadać je do przewozu jako przesyłkę bagażową, z wyjątkiem rze-
czy, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepi-
sów. W komunikacji autobusowej przewoźnik przyjmuje bagaż do przewo-
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zu środkiem przewozowym, którym przesyłka będzie dostarczana do miej-
sca przeznaczenia. Przewoźnik ustala masę i liczbę sztuk przesyłki bagażo-
wej oraz przypadające do zapłaty należności przewozowe. Jako dowód przy-
jęcia przesyłki bagażowej do przewozu i opłacenia należności wydaje podróż-
nemu kwit bagażowy. Kwit bagażowy powinien zawierać dane niezbędne do 
ustalenia tożsamości przesyłki. Umowę przewozu przesyłki bagażowej uwa-
ża się za zawartą z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi i przyjęcia 
przez podróżnego kwitu bagażowego.

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienale-
żytego wykonania umowy przewozu osób. W szczególności przewoźnik od-
powiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek:
• przedwczesnego odjazdu środka przewozowego;
• opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka 

przewozowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego nie-
dbalstwa przewoźnika.
Przewoźnik odpowiada za przewożone przez podróżnego rzeczy, jak za 

przesyłkę, jeżeli podróżny umieści je w środku przewozowym, w miejscu 
wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym, bez możliwo-
ści sprawowania nad nimi stałego nadzoru.

W grupowych przewozach osób przewoźnik ponosi odpowiedzialność 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób 
wobec organizatora przewozu. 

Określone obowiązki związane z przewozem osób oraz ochroną praw pa-
sażerów zawierają również przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym. Ustawa ta między innymi określa:
• zasady i tryb wyznaczania dworców, w których jest udzielana pomoc oso-

bom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej;
• zasady ochrony praw pasażerów.

Obowiązkowi dostosowania do udzielenia pomocy osobom niepełno-
sprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, podlega dworzec:
• którego właścicielem lub współwłaścicielem w części większej niż połowa 

udziału jest jednostka samorządu terytorialnego;
• który jest zlokalizowany w mieście powyżej 50  000 mieszkańców, oraz 

z którego rocznie odjeżdża powyżej 500 000 pasażerów.
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Taki dworzec powinien być odpowiednio dostosowany w zakresie określo-
nym w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r., dotyczącego praw pasażerów w trans-
porcie autobusowym i autokarowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 2006/2004 [Dz. U. UE L 55 z 28.02.2011 str.1]. Jednostka samorządu teryto-
rialnego po dostosowaniu dworca do udzielenia pomocy osobom niepełno-
sprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej występuje do mini-
stra właściwego do spraw transportu, za pośrednictwem wojewody, z wnio-
skiem o wyznaczenie tego dworca jak dworca, w którym udzielana jest pomoc. 
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające dostosowanie dworca do 
udzielania pomocy. Minister na podstawie otrzymanego wniosku wyznacza 
dany dworzec do udzielania pomocy, przez jego zamieszczenie w „Wykazie 
dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym 
i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej”.

Ochrona praw pasażerów, zawarta w ustawie o transporcie drogowym, 
dotyczy przypadków, gdy pasażer został zawiadomiony przez przewoźnika 
drogowego o nieuwzględnieniu wniesionej do niego skargi albo nie uzyskał 
odpowiedzi na taką skargę w wyznaczonym terminie. W takich przypadkach 
pasażer może wnieść skargę na przewoźnika drogowego do odpowiedniego 
organu. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest:
• w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym – organi-

zator publicznego transportu zbiorowego,
• w przewozach regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym 

– organ właściwy do wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych 
przewozów w międzynarodowym transporcie drogowym,

• w przewozach regularnych w transporcie drogowym realizowanych 
w strefie transgranicznej – organizator publicznego transportu zbiorowe-
go.
W przypadku gdy regularne przewozy osób wykonywane są w transpor-

cie drogowym przez samorządowy zakład budżetowy organem właściwym 
do rozpatrzenia skargi jest wojewoda.  





Rozdział czwarty

Czynniki produkcji transportowej występujące w przewozach 
autobusowych

4.1. Rodzaje czynników produkcji transportowej

Realizacja każdego procesu przewozowego uzależniona jest od zastoso-
wania odpowiednich czynników produkcji. Na czynniki produkcji transpor-
towej składają się: 
• siła robocza stanowiąca osobowy czynnik produkcji;
• środki produkcji, stanowiące czynniki rzeczowe produkcji.

Na środki produkcji składają się środki pracy i przedmioty pracy. Do środków 
pracy należą narzędzia pracy i materialne warunki wytwarzania. W transporcie 
drogowym każdy z tych czynników ma inną postać niż w innych gałęziach trans-
portu. Istotne różnice występują również między czynnikami produkcji trans-
portowej stosowanymi w przewozach osób oraz w przewozach ładunków.

Na czynnik osobowy składają się zawody i specjalności związane z prze-
wozami osób autobusami. Do prowadzenia autobusów potrzebni są kierowcy, 
którzy posiadają odpowiedne kwalifikacje i uprawnienia. Organizowaniem 
przewozów autobusowych w transporcie drogowym zajmują się specjaliści 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Obsługi i 
naprawy autobusów wykonują mechanicy samochodowi oraz inni pracowni-
cy zaplecza technicznego. Również przy wykonywaniu innych prac związa-
nych z przewozami osób autobusami potrzebni są pracownicy z odpowiedni-
mi specjalistycznymi kwalifikacjami.

Podstawowymi narzędziami pracy w przewozach drogowych osób są róż-
nego typu autobusy, o konstrukcji dostosowanej do rodzaju wykonywanych 
przewozów. Poszczególne typy autobusów różnią się zwłaszcza pod wzglę-
dem pojemności i rodzaju wyposażenia. 
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Z przewozami osób związane są również materialne warunki wytwarza-
nia, dotyczące infrastruktury transportowej, którą dzieli się na liniową i punk-
tową. Elementami infrastruktury liniowej są drogi, natomiast elementy infra-
struktury punktowej to obiekty służące do stacjonarnej obsługi pasażerów ta-
kie jak przystanki autobusowe i dworce autobusowe. 

Przedmioty pracy mają charakter specyficzny, ponieważ są to pasażerowie, 
którzy w wyniku procesu technologicznego transportu są przemieszczane 
i na skutek tego zmieniają swój byt przestrzenny, co pozwala im na zaspoko-
jenie różnych potrzeb życiowych. Podstawowe czynniki produkcji transpor-
towej występujące w przewozach osób wykonywanych autobusami przedsta-
wienie zostały na rysunku 5.

Rys. 5. Podstawowe czynniki produkcji transportowej występujące w prze-
wozach autobusowych

Do podstawowych czynników produkcji transportowej, które bezpośred-
nio uczestniczą w przewozach autobusowych, należy zaliczyć:
• kierowców autobusów;
• autobusy;
• drogi samochodowe;
• przystani i dworce autobusowe.

Przedmiotami przewozu są pasażerowie, którzy realizują swoje potrzeby 
przewozowe.
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4.2. Kierowcy autobusów

Wymagania dotyczące kierowców określa ustawa z dnia 5 stycznia 2001 
roku o kierujących pojazdami [Dz. U. z 20197 r. poz. 341, z późn. zm.]. Kieru-
jącym autobusem może być osoba, która posiada odpowiedniej kategorii pra-
wo jazdy oraz jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym, co zo-
stało potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. 

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia 
do kierowania określonym pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów. 
Uprawnienia do kierowania pojazdami zapewniają zarówno prawa jazdy wy-
dane w kraju jak również wydane za granicą, określone w umowach między-
narodowych. Wydane w kraju prawo jazdy uprawnia do kierowania pojaz-
dem silnikowym lub zespołem pojazdów:
• na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• w ruchu międzynarodowym na terytorium:
• państw członków Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (z wyjąt-
kiem kierowania ciągnikiem rolniczym);

• państw będących stronami Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej 
w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. poz. 20 i 24), z wyjąt-
kiem kierowania motorowerem lub ciągnikiem rolniczym.
Do kierowania autobusami i autobusami z przyczepami uprawniają nastę-

pujące kategorie praw jazdy: 
• kategoria D1
• autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 

osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m.;
• zespołem pojazdów złożonym z takiego autobusu oraz przyczepy lekkiej 

(z dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg),
• kategoria D
• autobusem;
• zespołem złożonym z autobusu oraz przyczepy lekkiej,
• kategoria D1 + E
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• zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego 
w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy,

• kategoria D + E
• zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w prawie jaz-

dy kategorii D i przyczepy.
Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wy-

magają dodatkowo od niektórych kierowców uzyskania kwalifikacji wstępnej 
lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Dotyczy to kierowców pojazdów sil-
nikowych i zespołów pojazdów posiadających prawa jazdy C1, C, C1 + E, C 
+ E, D1, D, D1 + E, D + E.

Poza prawem jazdy odpowiedniej kategorii, kwalifikację wstępną lub kwa-
lifikację wstępną przyspieszoną muszą posiadać wszyscy kierowcy autobu-
sów, wykonujący przewozy drogowe osób. Kwalifikację wstępną uzyskuje się 
po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych oraz zdaniu egzaminu. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmują kształcenie zawodowe w zakre-
sie:
• racjonalnego kierowania autobusem, z uwzględnieniem przepisów bez-

pieczeństwa, w tym: 
• znajomości właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpie-

czeństwa autobusu;
• umiejętności optymalnego zużycia paliwa;
• umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,
• umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu 

drogowego;
• znajomości zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bez-

pieczeństwa na drodze i bezpieczeństwa dla środowiska,
• znajomości rynku przewozów drogowych i jego organizacji.

Po ukończeniu szkolenia przeprowadzane są testy kwalifikacyjne przez 
komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę. Po zaliczeniu testów kwa-
lifikacyjnych wojewoda wydaje osobie, która uzyskała kwalifikacje, świadec-
two kwalifikacji zawodowej.

Obowiązujące przepisy dopuszczają skrócony wymiar godzin przy prze-
prowadzaniu zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej. Osoba, która ukończyła 
takie skrócone szkolenie uzyskuje kwalifikację wstępną przyspieszoną. 
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Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikacje, odpowiednio do pojazdu 
samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakre-
sie bloków programowych określonych odpowiednio dla kategorii praw jaz-
dy:
• C1, C1 + E, C, C + E;
• D1, D1 + E, D, D + E.

Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku progra-
mowego a zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla któ-
rych wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwali-
fikacji, obowiązany jest uczestniczyć w dodatkowym szkoleniu i uzyskać od-
powiednią kwalifikację uzupełniającą.

Kierowca przed upływem pięciu lat od uzyskania kwalifikacji wstępnej lub 
wstępnej przyspieszonej, obowiązany jest odbyć szkolenie okresowe. Kolejne 
szkolenia okresowe przeprowadzane są również co pięć lat. Kierowca może 
odbyć szkolenia okresowe w jednej z następujących form:
• kursu okresowego;
• cyklu zajęć rozłożonych na pięć lat, obejmujących program kursu okresowego.

Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane 
zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej, 
potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.

Kierowca autobusu wykonujący przewóz drogowy osób podlega obowiąz-
kowym badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanych w celu 
stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicz-
nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. 

Okresowe badania lekarskie kierowców są wykonywane w zakresie i na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
Pracy [Dz.U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.]. Zakres badań lekarskich kierow-
ców obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwskazań zdrowot-
nych do kierowania pojazdami. 

Badania lekarskie są przeprowadzane:
• do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,
• po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.

Pierwsze badanie lekarskie jest wykonywane przed dniem wydania świa-
dectwa kwalifikacji w ramach kwalifikacji wstępnej, a każde następne dla kie-
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rowcy w wieku do 60 lat – w terminie wyznaczonym do ukończenia szkolenia 
okresowego. Kierowca w wieku powyżej 60 lat obowiązany jest wykonywać 
badania lekarskie co 30 miesięcy.

Niezależnie od badań lekarskich kierowca wykonujący przewóz drogo-
wy autobusem podlega okresowym badaniom psychologicznym, przeprowa-
dzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicz-
nych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania psychologicz-
ne są przeprowadzane: 
• do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,
• po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.

Pierwsze badanie psychologiczne jest wykonywane przed dniem wyda-
nia świadectwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzającego uzyskanie kwali-
fikacji wstępnej, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat w termi-
nie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, a po ukończeniu 60 lat 
co 30 miesięcy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis 
do prawa jazdy, potwierdzający brak przeciwskazań zdrowotnych i psycho-
logicznych do wykonywania zawodu kierowcy oraz uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej lub ustalenia szkolenia okresowego. W związku z aktualizacją tych 
wpisów dokonuje się wymiany praw jazdy.

Przepisy ustawy o transporcie drogowym określają minimalny wiek kie-
rowcy. W przewozach osób autobusami wymagany wiek kierowcy wynosi:
• 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego autobus, dla którego wyma-

gane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
• D lub D + E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikacje wstępną;
• D1 lub D1 + E – o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, 

których trasa nie przekracza 50 km., i o ile kierowca uzyskał odpowiednią 
kwalifikację wstępną przyspieszoną,

• 24 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego autobus, dla którego wy-
magane jest posiadanie prawa jazdy  kategorii D lub D + E, o ile uzyskał 
on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.
Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D lub D + E do ukończenia 

23 roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regular-
nych przewozów osób na liniach komunikacyjnych, których trasa nie prze-
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kracza 50 km.
Prawo jazdy wydawane jest przez starostę w drodze decyzji administra-

cyjnej osobie, która: 
• osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpo-

wiedniej kategorii,
• uzyskała orzeczenie:
• lekarskie, o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
• psychologiczne, o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem,
• odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy i zdała egzamin 

państwowy.
Prawa jazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E; D1, D1 + E, D, D + E wyda-

wane są na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzecze-
nia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego. Okres ważności prawa jazdy 
jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego i orze-
czenia psychologicznego, stwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych 
i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Ponadto 
na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym kierowcy zobowią-
zani są uzyskać wpis do prawa jazdy, potwierdzający spełnienie wymagań w 
zakresie uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz ukończenia szkolenia okreso-
wego.

4.3. Autobusy i ich rodzaje

Według ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym [Dz. 
U. z 2018, poz. 79, z późn. zm.] pod pojęciem autobusu rozumie się pojazd 
samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób 
łącznie z kierowcą. Autobusy różnią się więc pod względem ich konstrukcji 
ze względu na przeznaczenie oraz ilość miejsc. Ze względu na przeznaczenie 
rozróżnia się autobusy:
• typu miejskiego;
• typu międzyosiedlowego i międzymiastowego;
• typu turystycznego (autokar).



Logistyka przewozów autobusowych84

Autobus typu miejskiego przeznaczony jest do przewozu dużej ilości osób 
na małe odległości. Dlatego posiada małą ilość miejsc siedzących i dużą po-
wierzchnię dla miejsc stojących. Pojemność tych autobusów wynosi od ok. 70 
miejsc do ponad 120 miejsc. Do przewozów masowych w miastach i rejonach 
podmiejskich stosuje się wielomiejscowy autobus przegubowy, składający się 
z dwóch członów, połączonych ze sobą przegubowo. Autobus typu miejskie-
go posiada szerokie drzwi i wygodne przejścia między siedzeniami, co uła-
twia wymianę pasażerów. 

Autobus przeznaczony do przewozów międzyosiedlowych i międzymia-
stowych, ze względu na większą odległość przewozu i dłuższy czas przeby-
wania pasażera w pojeździe, posiada tylko miejsca siedzące. Celem zwiększe-
nia ilości miejsc często w przejściu między siedzeniami wyposażony jest w do-
datkowe siedzenia składane. Autobus posiada półki na bagaż oraz pod pod-
łogą pomieszczenia bagażowe. Autobus wyposażony jest w centralne ogrze-
wanie.

Autobus typu turystycznego (autokar) przeznaczony jest do wykonywa-
nia przewozów na dalekie i bardzo dalekie odległości. W czasie wykonywa-
nia przewozu pasażerowie przez długi czas przebywają w autobusie. Dlatego 
konstrukcja i wyposażenie autobusu typu autokar zapewniają dużą wygodę 
podróżowania. Autobus posiada wygodne uchylne siedzenia typu lotniczego 
z bocznymi oparciami. Boczne części dachu są oszklone lub wykonane z prze-
zroczystych mas plastycznych. Szyby przednie i tylne są panoramiczne, celem 
polepszenia widoczności na zewnątrz. Autobus posiada duże podpodłogowe 
pomieszczenia na bagaż. Posiada centralne ogrzewanie klimatyzację, własne 
WC oraz wyposażony jest w radio i telewizor.

Poszczególne typy autobusów mają różną pojemność. W zależności od po-
jemności autobusy umownie dzieli się na: 
• bardzo małej pojemności: od 10 do 17 miejsc (mikrobusy);
• małej pojemności: od 18 do 30 miejsc;
• średniej pojemności: od 31 do 50 miejsc;
• dużej pojemności: od 51 do 100 miejsc;
• bardzo dużej pojemności: powyżej 100 miejsc.

Duże zróżnicowanie autobusów pod względem pojemności pozwala na 
wykonywanie przez transport drogowy przewozów o różnym natężeniu oraz 
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na uzupełnienie komunikacji szynowej. Autobusy o małej pojemności mogą 
być stosowane przy wykonywaniu przewozów w czasie dłuższych przerw w 
przewozach kolejowych, z powodu zbyt małych potrzeb przewozowych oraz 
przy dowozie pasażerów do innych środków przewozowych.

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym sta-
wiają duże wymagania techniczne autobusom wykonującym przewozy. We-
dług przepisów (art. 66 ust 1 tej ustawy) „pojazd uczestniczący w ruchu ma 
być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:
• nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników 

ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokol-
wiek na szkodę;

• nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowania hałasu przekracza-
jącego poziom określony w przepisach szczegółowych;

• nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekra-
czającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

• nie powodowało niszczenia drogi;
• zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne 

i  pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sy-
gnalizacji i oświetlenia drogi, przy równoczesnym jej obserwowaniu;

• nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym 
wielkości określane w przepisach szczegółowych.”
Autobus powinien być wyposażony w homologowany ogranicznik pręd-

kości, ograniczający maksymalną prędkość jazdy do 100 km/h.
Przewoźnik i zarządzający transportem odpowiadają za utrzymywanie 

autobusów w dobrym stanie technicznym, co wymaga terminowego i właści-
wego przeprowadzania obsług technicznych i napraw. Kierowcy wykonujący 
przewozy drogowe powinni być zobowiązani do wykonywania codziennych 
obsług technicznych autobusów, zarówno w miejscu ich stałego jak również 
tymczasowego garażowania. Instrukcje opracowane dla kierowców powinny 
szczegółowo ustalać czynności wchodzące w zakres obsług codziennych au-
tobusów. Autobusy powinny mieć zapewnione również wykonywanie obsług 
okresowych i napraw we własnym lub obcym zapleczu technicznym.
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4.4. Przystanki i dworce autobusowe

W przewozach regularnych do podstawowych urządzeń infrastruktury 
komunikacyjnej należą przystanki i dworce autobusowe.

Według ustawy o transporcie drogowym pod pojęciem przystanku rozu-
mie się miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na da-
nej linii komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony przepisami, z infor-
macją o rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem odjazdów środków transporto-
wych przewoźnika drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca. 
Właścicielami przystanków są jednostki samorządu terytorialnego lub główni 
przewoźnicy wykonujący publiczne regularne przewozy osób. Pozostali prze-
woźnicy wykonujący przewozy regularne na danej trasie powinni korzystać 
z istniejących przystanków, na podstawie zawartej umowy z ich właściciela-
mi lub zarządzającymi. Najprostszy przystanek autobusowy składa się z na-
stępujących elementów:
• słupka przystankowego;
• tarczy przystankowej;
• tabliczki z nazwą przystanku;
• tabliczki rozkładu odjazdów autobusów.

Przystanki, z których korzysta większa ilość pasażerów powinny być two-
rzone w formie wiat przystankowych, posiadających zadaszenie i ławkę do 
siedzenia. Takie przystanki zapewniają ochronę podróżnych przed opadami 
atmosferycznymi oraz umożliwiają im siedzenie w czasie oczekiwania na au-
tobus.

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego obok przystanku powin-
na się znajdować zatoka dla autobusów, zlokalizowana poza jezdnią. Z zato-
ki tej korzystają autobusy w czasie postoju na danym przystanku, związanym 
z wsiadaniem i wysiadaniem pasażerów. W razie dużego nasilenia przewo-
zów na danej trasie zatoka powinna być dostatecznie długa, aby mogły z niej 
korzystać równocześnie dwa autobusy. Tworzenie zatok na przystankach au-
tobusowych korzystnie wpływa na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego na danej trasie.

W miastach o dużej ilości odjazdów i przyjazdów autobusów w okresie 
doby, zwłaszcza w komunikacji międzywojewódzkiej i międzynarodowej, 
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tworzone są dworce autobusowe. Ze względu na potrzebę skomunikowania 
komunikacji autobusowej z komunikacją kolejową, dworce autobusowe po-
winny być lokalizowane w pobliżu dworców kolejowych. Jest również uza-
sadnione tworzenie wspólnych dworców kolejowo – autobusowych.

Dworzec autobusowy składa się z dwóch głównych części: budynku dwor-
cowego oraz stanowisk odjazdowych dla autobusów wraz z peronami dla pa-
sażerów. Na dworcu wymagane są również stanowiska dla przyjeżdżających 
autobusów i wysiadających pasażerów oraz stanowiska dla autobusów mają-
cych dłuższe postoje w oczekiwaniu na wyjazd. 

W budynku dworcowym realizowane są różne potrzeby pasażerów zwią-
zane z podróżą, a zwłaszcza: 
• sprzedaż biletów;
• oddanie bagażu do przechowania i do przewozu;
• oczekiwanie na odjazd;
• załatwianie różnych potrzeb osobistych, jak spożycie posiłku, korzystanie 

z węzła sanitarnego, zakup prasy itp.
Wielkość obiektów dworcowych uzależniona jest przede wszystkim od:
• ilości autobusów odjeżdżających w okresie doby oraz w godzinach naj-

większego natężenia przewozów;
• ilości autobusów przyjeżdżających;
• ilości autobusów mających dłuższe postoje w czasie oczekiwania na wy-

jazd;
• ilości podróżnych korzystających z budynku dworcowego w okresie doby 

oraz w godzinach największego natężenia przewozów.
Na dworcach autobusowych znajdują się również pomieszczenia dla kie-

rowców oczekujących na wyjazd, dla dyżurnych ruchu oraz innych pracow-
ników związanych z wykonywanymi przewozami.

4.5. Drogi i ich właściwości

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – pod po-
jęciem drogi rozumie wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, po-
bocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Dla transpor-
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tu drogowego podstawowe znaczenie ma jezdnia przeznaczona dla ruchu 
pojazdów.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych [Dz. U. z 2007 r., Nr 
19, poz. 115, z późn. zm.] dzieli drogi, ze względu na sprawowaną przez nie 
funkcję, na:
• drogi krajowe;
• drogi wojewódzkie;
• drogi powiatowe; 
• drogi gminne.

Drogi te ze względu na ich konstrukcje są zaliczone do określonych kate-
gorii technicznych.

Poszczególne rodzaje i kategorie dróg zapewniają różną dostępność dla 
pojazdów samochodowych ze względu na dopuszczalne naciski na oś napę-
dową pojazdu. Główne drogi krajowe dopuszczają ruch pojazdów o dopusz-
czalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Drogi krajowe drugiej 
kategorii i główne drogi wojewódzkie dopuszczają ruch pojazdów o dopusz-
czalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t. Minister właściwy do spraw trans-
portu ustala w drodze rozporządzenia wykaz tych dróg. 

Na pozostałych drogach krajowych, ustalonych w drodze rozporządzenia 
przez ministra właściwego do spraw transportu, mogą poruszać się pojazdy 
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. Pozostałe drogi wojewódz-
kie, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą 
poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. 

Drogi mogą mieć jezdnię twardą lub nieutwardzoną. Droga twarda po-
siada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkiero-
wej, brukowej oraz z płyt betonowych lub kamienno – betonowych. Dro-
gi o jezdni nieutwardzonej są to drogi gruntowe. Przewozy po takich dro-
gach występują głównie w rolnictwie, budownictwie i geologii. Przewozy 
osób po drogach nieutwardzonych odbywają się bardzo rzadko. Dotyczy to 
głównie przewozu robotników w budownictwie na place budów oraz prze-
wozy wykonywane w ramach pogotowia wodociągowego, energetycznego 
i gazowego w związku z występującymi awariami. W przewozach tych nie 
są stosowane autobusy lecz samochody ciężarowe odpowiednio przystoso-
wane do przewozu osób.
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wśród dróg z 
utwardzoną jezdnią wyróżnia autostrady i drogi ekspresowe. Autostrada jest 
drogą dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na któ-
rej nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, jest przeznaczoną tylko do ruchu 
pojazdów samochodowych, które na równiej poziomej jezdni mogą rozwijać 
prędkość co najmniej 40 km./h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. 
Droga ekspresowa natomiast jest to droga dwu lub jednojezdniowa, oznaczona 
odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjąt-
kowo, jest przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych.

Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym określają dopuszczalną pręd-
kość jazdy w zależności od rodzaju pojazdu i jego dopuszczalnej masy całko-
witej, rodzaju dróg i warunków ruchu drogowego oraz czy drogi znajdują się 
na obszarze zabudowanym lub niezabudowanym.

Prędkość dopuszczalna dla wszystkich pojazdów, w tym również dla auto-
busów, na obszarze zabudowanym wynosi:
• w godzinach 500 – 2300 – 50 km./h;
• w godzinach 2300 – 500 – 60 km./h;

Poza obszarem zabudowanym prędkość dopuszczalna dla autobusów wy-
nosi:
• na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej o co naj-

mniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 
km./h;

• na pozostałych drogach – 70 km./h.
Dopuszczalna prędkość autobusu, spełniającego dodatkowe warunki tech-

niczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, na auto-
stradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km./h.

Dostępność określonej trasy przewozu dla przejazdu autobusów uzależ-
niona jest również od nośności mostów i wiaduktów występujących na dro-
gach. Z nośności tej wynika dopuszczalna masa całkowita pojazdów i zespo-
łów poruszających się po drogach. Ze względu na małą nośność mostów i 
wiaduktów ograniczenia w ruchu drogowym mogą występować przy wyko-
nywaniu przewozów po drogach gminnych.

Ze względu na zróżnicowanie właściwości dróg, przy organizowaniu prze-
wozów autobusowych należy uwzględnić: 
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• rodzaje dróg i ich dostępność dla pojazdów samochodowych;
• dopuszczalną nośność mostów i wiaduktów drogowych;
• rodzaj i stan nawierzchni drogowej;
• dopuszczalne prędkości jazdy po drogach, na których będą wykonywane 

przewozy.



Rozdział piąty

Organizowanie i wykonywanie przewozów osób autobusami

5.1. Zasady organizowania przewozów osób autobusami

Organizowanie przewozów autobusowych ma zapewnić właściwą reali-
zację potrzeb przewozowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

Do najważniejszych procedur związanych z organizowaniem przewozów 
autobusowych należy zaliczyć:
• określenie zadań przewozowych;
• ustalenie warunków przewozowych;
• ustalenie rodzaju i ilości potrzebnych autobusów;
• ustalenie potrzebnych kierowców;
• ustalenie trasy przewozu, a w przewozach regularnych linii komunikacyj-

nych;
• opracowanie rozkładów jazdy w przewozach regularnych;
• opracowanie planów pracy dla autobusów
• opracowanie harmonogramów pracy dla kierowców.

Z charakteru zadań przewozowych wynika czy organizowane będą prze-
wozy regularne publiczne albo specjalne, wahadłowe lub okazjonalne. 

Ilość przewożonych osób i odległości przewozu decydować będą o sposo-
bie zorganizowania procesu przewozowego. Dlatego zadania przewozowe, 
w powiązaniu z potrzebami przewozowymi, powinny być dokładnie ustalo-
ne, zwłaszcza w zakresie ilości przewożonych osób, kierunków i odległości 
przewozu oraz wymaganego czasu przewozu.

W przewozach regularnych specjalnych, wahadłowych i okazjonalnych 
określenie potrzeb przewozowych należy do obowiązków zlecających te 
przewozy. Przewoźnik powinien ocenić czy zgłaszane mu do realizacji po-
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trzeby przewozowe zostały właściwie określone i ewentualnie żądać dokona-
nia odpowiednich uzupełnień. W publicznych przewozach regularnych sam 
przewoźnik lub organizator przewozów o charakterze użyteczności publicz-
nej, obowiązani są ustalić występujące potrzeby przewozowe i  wynikające 
z nich zadania przewozowe, stosując odpowiednie metody badawcze.

W przewozach autobusowych warunki przewozowe wynikają przede 
wszystkim z dostępności dróg, mostów i wiaduktów oraz warunku ruchu 
drogowego. W zależności od rodzaju i klasy technicznej dróg różna jest ich 
dostępność dla środków przewozowych, ze względu na wytrzymałość jezdni 
i dopuszczalne naciski na oś pojazdu. Z nośności mostów i wiaduktów wyni-
ka maksymalna masa całkowita pojazdów, które mogą przez nie przejeżdżać. 

Na warunki ruch drogowego składają się zwłaszcza: profil podłużny i po-
przeczny drogi, jakość nawierzchni drogowej i natężenie ruchu. Czynniki te 
mają zasadniczy wpływ na prędkość techniczną autobusów. Organizując pro-
cesy przewozowe należy ustalić i ocenić warunki przewozowe występujące 
na drogach zapewniających najkrótsze odległości przewozowe oraz dokonać 
wyboru odpowiednich tras przewozu dla realizowanych zadań przewozo-
wych.

Ze względu na wymagania dotyczące zastosowania odpowiedniego typu 
autobusu do realizacji zadania przewozowego bierze się pod uwagę przede 
wszystkim pojemność autobusu oraz rodzaj nadwozia, ze względu na wy-
godę podróżowania. Pojemność autobusów powinna odpowiadać ilości osób, 
które mają być przewiezione. Wygoda podróżowania powinna być brana pod 
uwagę zwłaszcza przy wykonywaniu przewozów na dalsze odległości, kiedy 
pasażer przez wiele godzin przebywa w autobusie. 

Uwzględniając wymagania w zakresie ilości miejsc oraz wygody podró-
żowania, przy ustalaniu rodzaju autobusów do wykonania zadań przewozo-
wych, należy kierować się następującymi zasadami:
• w przewozach masowych na krótkich odległościach można stosować auto-

busy typu miejskiego, które zapewniają dużą ilość miejsc, ale ograniczoną 
wygodę podróżowania;

• w przewozach na średnie odległości powinny być stosowane autobusy 
wyłącznie z miejscami siedzącymi, wyposażonymi w odpowiednie miej-
sca lub powierzchnie bagażowe;
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• w przewozach na dalekie odległości powinny być stosowane autobu-
sy typu autokar, zapewniające dużą wygodę podróżowania i duże po-
wierzchnie na bagaż.
W przypadku jednorazowego przewozu dużej ilości osób będzie wyma-

gana większa ilość autobusów. Ilość potrzebnych autobusów ustala się, bio-
rąc pod uwagę liczbę przewożonych osób oraz pojemność pojedynczego au-
tobusu.

Ustalając potrzeby dotyczące kierowców bierze się pod uwagę wymaga-
nia w zakresie ich kwalifikacji oraz ilości. Wymagania w zakresie kwalifikacji 
kierowców dotyczą potrzebnej kategorii prawa jazdy oraz posiadania świa-
dectwa kwalifikacji. Ilość kierowców stanowiących obsadę autobusu wynika 
z czasu potrzebnego na wykonanie zadania przewozowego i pilności przewo-
zów oraz dopuszczalnego czasu jazdy i wymaganego czasu odpoczynku kie-
rowcy.

Przy wykonywaniu przewozów na krótkich i średnich odległościach oraz 
na długich odległościach z długimi przerwami w trakcie realizowania zadań 
przewozowych, można stosować pojedyncze obsady kierowców, zapewniając 
im przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących czasu jazdy i cza-
su odpoczynku. W przewozach na dalsze odległości, które powinny  być wy-
konane w odpowiednio krótkim czasie, wymagane jest stosowanie podwój-
nych obsad kierowców. 

Organizując przewozy autobusowe należy zapewnić przestrzegania obo-
wiązujących przepisów dotyczących dopuszczalnego dobowego czasu jazdy 
i czasu pracy kierowcy, obowiązujących przerw w czasie jazdy oraz wymaga-
nego odpoczynku dobowego i tygodniowego. 

Ustalając trasę przewozu bierze się pod uwagę dostępność dróg, mostów 
i wiaduktów oraz warunki ruchu drogowego. W przewozach wahadłowych 
i  okazjonalnych oraz częściowo regularnych specjalnych ustalona trasa po-
winna zapewnić możliwe najkrótszą odległość przewozu.

W publicznych przewozach regularnych o trasie przewozu i linii komuni-
kacyjnej decydują zarówno dostępność dróg i urządzeń drogowych jak rów-
nież wymagania lokalizacja przystanków przeznaczonych do wsiadania i wy-
siadania pasażerów. Lokalizacja przystanków uwarunkowana jest miejscami 
zamieszkania mieszkańców stanowiących potencjalnych pasażerów oraz lo-
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kalizacją docelowych miejsc podróży, którymi są zakłady pracy, zakłady, urzę-
dy, szpitale i inne instytucje. W przewozach regularnych linia komunikacyjna 
określona jest stałą trasą przewozu oraz ulokowanymi na niej przystankami. 

Dla ustalenia czasu wykonania zadania przewozowego niezbędne jest 
ustalenie prędkości technicznej autobusu w danych warunkach. Przy ustala-
niu prędkości technicznej bierze się pod uwagę:
• maksymalne dopuszczalne prędkości wynikające z przepisów ruchu dro-

gowego;
• dopuszczalne prędkości określone dla poszczególnych odcinków dróg 

znakami drogowymi;
• prędkości wynikające z warunków ruchu drogowego.

Przepisy ruchu drogowego uzależniają dopuszczalne prędkości jazdy 
głównie od rodzaju pojazdu oraz rodzaju i klasy technicznej dróg. Znaki dro-
gowe uwzględniają warunki drogowe występujące na poszczególnych od-
cinkach dróg. Znaki drogowe mają duże znaczenie zwłaszcza przy wykony-
waniu przewozów po drogach gminnych, które są bardzo zróżnicowane pod 
względem ich klasy technicznej.

Na bezpieczną prędkość jazdy duży wpływ mają warunki ruchu drogowe-
go, na które składają się zwłaszcza: profil podłużny i poprzeczny drogi, rodzaj 
nawierzchni drogowej i jej stan techniczny, natężenie ruchu drogowego oraz 
warunki atmosferyczne. 

Przy wykonywaniu przewozów lokalnych, zwłaszcza po drogach gmin-
nych, wymagana jest znajomość warunków drogowych występujących na 
poszczególnych trasach przewozu. W przewozach na dalsze odległości moż-
na dokonać doboru tras przewozu po drogach krajowych i głównych drogach 
wojewódzkich, które zapewniają odpowiednie warunki ruchu drogowego. 

Na prędkość techniczną duży wpływ mają warunki atmosferyczne, 
a zwłaszcza mgła, gołoledź oraz duże opady śniegu i deszczu. Warunki te są 
zmienne, dlatego ich wpływu na prędkość techniczną autobusów nie można 
określić przy organizowaniu przewozów. Z tego powodu, jeżeli są wykony-
wane terminowe przewozy osób, zapewnić należy pewną rezerwę w zakre-
sie czasu ich realizacji.

Organizując regularne przewozy autobusowe niezbędne jest określe-
nie prędkości komunikacyjnej, która poza prędkością techniczną dodatkowo 
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uwzględnia postoje autobusu na przystankach, związane z wsiadaniem i wy-
siadaniem pasażerów. Na obniżenie prędkości komunikacyjnej w porówna-
niu z prędkością techniczną, mają wpływ zarówno postoje na poszczególnych 
przystankach, jak również ograniczenia w prędkości jazdy występujące przy 
zatrzymywaniu się a następnie ruszaniu i włączaniu się do ruchu drogowe-
go. Prędkość komunikacyjna jest stosunkowo niska w przewozach lokalnych, 
z powodu małych odległości między przystankami.

W przewozach regularnych na podstawie prędkości komunikacyjnej spo-
rządza się rozkłady jazdy autobusów, oddzielnie dla poszczególnych linii ko-
munikacyjnych. 

W rozkładach jazdy podaje się dla każdego kursu, wykonywanego na da-
nej linii komunikacyjnej, czasy odjazdu z przystanku początkowego i przy-
stanków pośrednich oraz czas przyjazdu do przystanku docelowego. W prze-
wozach na dalsze odległości, kiedy stosuje się dłuższe przestoje na pośred-
nich dworcach autobusowych, podaje się dla tego przystanku czas przyjazdu 
oraz czas odjazdu autobusu.

Plany pracy autobusów sporządza się z pewnym wyprzedzeniem na 
okres tygodnia, dekady lub miesiąca. Stosuje się je zwłaszcza w większych 
jednostkach komunikacyjnych. Na ich podstawie można określić jakim po-
tencjałem przewozowym dysponuje się w poszczególnych dniach oraz wy-
znacza się dla poszczególnych autobusów zadania przewozowe. Plany te 
uwzględniają:
• autobusy będące na stanie inwentarzowym danego przedsiębiorstwa;
• autobusy będące w planowanych naprawach oraz okresowych obsługach 

technicznych;
• autobusy sprawne technicznie przeznaczone do wykonywania zadań 

przewozowych.
W przedsiębiorstwach komunikacyjnych realizujących regularne prze-

wozy osób, na podstawie opracowanych rozkładów jazdy, ustala się z odpo-
wiednim wyprzedzeniem zadania dobowe dla poszczególnych autobusów, 
z  uwzględnieniem zmianowości przewozów. Szczegółowo określa się linie 
komunikacyjne i kursy przewidziane do obsługi przez dany autobus. Czas 
wykonania przewozów w poszczególnych kursach określa rozkład jazdy. Z 
uwagi na możliwość wystąpienia nieplanowanych przestojów technicznych 
autobusów planuje się także rezerwy eksploatacyjne.
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Chcąc zapewnić realizację zadań przewozowych oraz realizację przepisów 
dotyczących czasu pracy kierowców niezbędne jest sporządzenie dobowych 
harmonogramów pracy dla kierowców. W harmonogramach tych podaje się 
dla poszczególnych kierowców dobowe zadania jakie zostały im wyznaczo-
ne do wykonania oraz planowane przerwy w pracy. W przewozach regular-
nych dla określenia zadań przewozowych wystarczające jest podanie kierow-
cy rozkładu jazdy, na podstawie którego ma on wykonywać przewozy. Jeśli 
sporządzone zostały szczegółowe plany pracy dla autobusów mogą one być 
wykorzystane równocześnie dla określenia zadań dla kierowców wyznaczo-
nych do ich prowadzenia.

5.2. Wykonywanie publicznych regularnych przewozów osób 

Publiczny regularny przewóz osób jest to przewóz dostępny dla ogółu 
osób, wykonywany w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo-
wym i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe.

Publiczne regularne przewozy osób wykonuje się autobusami w ramach 
ogólnego systemu komunikacyjnego funkcjonującego na danym obszarze. 
System komunikacyjny może być organizowany dla obszaru obejmującego 
jedno miasto lub jedną gminę, kilka miast lub kilka gmin, powiat, kilka po-
wiatów, województwo lub kilka województw oraz cały kraj. Funkcjonowanie 
systemu komunikacyjnego na danym obszarze zapewnia zintegrowany układ 
sieci komunikacyjnych wszystkich gałęzi transportu. 

Pod pojęciem sieci komunikacyjnej rozumie się układ linii komunikacyj-
nych wraz ze zlokalizowanymi na nich przystankami. W komunikacji autobu-
sowej są to drogi, po których odbywa się regularny ruch autobusów, według 
rozkładu jazdy podanego do publicznej wiadomości. W ogólnym układzie ko-
munikacyjnym trzonem tego układu są linie kolejowe, a w miastach także li-
nie metra i linie tramwajowe. 

Zadaniem jednolitego układu komunikacyjnego jest zapewnienie:
• pełnego zaspokojenia potrzeb przewozowych w ruchu lokalnym, regio-

nalnym i krajowym;
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• połączeń między poszczególnymi miejscowościami oraz gminami i powiatami;
• połączeń miedzy miastami powiatowymi a miastem wojewódzkim;
• połączeń między miastami wojewódzkimi a stolica kraju.

W jednolitym układzie komunikacyjnym sieć lokalna powinna zapewnić 
odpowiednie skomunikowanie w węzłach komunikacyjnych z siecią daleko-
bieżną. 

Przy tworzeniu sieci komunikacji autobusowej bierze się pod uwagę:
• charakter i wielkość potrzeb komunikacyjnych ludności na danym obszarze;
• istniejące drogi samochodowe i ich dostępność w ruchu drogowym;
• istniejący układ linii kolejowych, a w miastach także linii tramwajowych;
• występowanie węzłów komunikacyjnych, zapewniających możliwość sko-

munikowania linii komunikacyjnych różnych gałęzi transportu.
Poza obszarem miejskim linie komunikacji autobusowej tworzy się:

• na obszarze, gdzie nie występuje sieć kolejowa oraz poza obszarem ciąże-
nia do linii kolejowych;

• jeżeli występuje duża odległość dojścia do stacji i przystanków kolejowych 
(powyżej 2 km.);

• jeżeli występują duże przerwy w ruchu pociągów na danej linii kolejowej 
(powyżej 3 godzin);

• jeżeli pociągi w kursach przyspieszonych i pospiesznych nie zatrzymują 
się na niektórych stacjach i przystankach kolejowych;

• jeżeli na pewnych odcinkach linii kolejowej występuje zwiększone natęże-
nie przewozów.
Na obszarze miasta linie komunikacji autobusowej uzupełniają sieć kolei 

lokalnej oraz sieć tramwajową.
Jeżeli w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej linie kolejowe nie są do-

prowadzone do miejscowości stanowiących cel podróży może być uzasadnio-
ne tworzenie mieszanego układu sieci komunikacyjnych (np. kolejowo-auto-
busowych). W takim przypadku zapewnić należy pełne skomunikowanie ko-
munikacji autobusowej z komunikacją kolejową oraz umożliwić przejazd pa-
sażerów na podstawie jednego biletu.

W zależności od występujących potoków przewozowych tworzy się różne 
układy w zakresie przebiegu linii autobusowych. Najczęściej tworzy się nastę-
pujące układy linii autobusowych:
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• układ promienisty (łączy ośrodki miejskie z poszczególnymi małymi miej-
scowościami);

• układ okrężny (łączy poszczególne miejscowości);
• układ wahadłowy (łączy duże miasta).

Przy organizowaniu komunikacji autobusowej duże znaczenie ma lokali-
zacja przystanków na liniach komunikacyjnych. Lokalizacja ta powinna za-
pewnić dogodne i krótkie odległości dojścia z miejsc zamieszkania przewożo-
nych osób do przystanków początkowych oraz z przystanków końcowych do 
miejsc przeznaczenia. 

W komunikacji regionalnej odległości dojścia do przystanku nie powin-
ny przekraczać 1 km., a wyjątkowo 1,5 km., w komunikacji miejskiej 0,5 km., 
a wyjątkowo 1 km. Im większe natężenie przewozów tym mniejsze powinny 
być odległości między przystankami i krótsze odległości dojścia do poszcze-
gólnych przystanków. 

Tworzy się przystanki taryfowe oraz przystanki na żądanie. Na przystan-
kach taryfowych autobus zatrzymuje się w każdym kursie. Na przystanku na 
żądanie autobus zatrzymuje się jeżeli żąda tego pasażer wysiadający lub wsia-
dający. Przystanki na żądanie są organizowane, jeżeli występują duże odle-
głości między przystankami taryfowymi, a pasażerowie tylko sporadycznie 
będą korzystać z danego przystanku.

Na danej linii autobusowej wykonuje się określoną ilość kursów w kierun-
ku zasadniczym i powrotnym, w zależności od natężenia przewozów. Pod po-
jęciem kursu rozumie się jednorazowy przejazd autobusu na danej linii ko-
munikacyjnej. Do obsługi danej linii komunikacyjnej stosuje się kursy auto-
busowe zwykłe, przyspieszone, pospieszne i ekspresowe. 

Kurs autobusowy, dla którego rozkład jazdy przewiduje zatrzymywanie 
się na wszystkich przystankach znajdujących się na danej linii komunikacyj-
nej jest kursem zwykłym. Takie kursy organizuje się w komunikacji miejskiej, 
podmiejskiej, lokalnej i regionalnej. 

Kurs, dla którego rozkład jazdy ustala tylko wybrane przystanki na danej 
linii komunikacyjnej jest kursem przyspieszonym. Tego rodzaju kursy uru-
chamiane są na liniach komunikacyjnych regionalnych i międzyregionalnych. 
Dla kursów pospiesznych przewidziane są w rozkładzie jazdy przystanki tyl-
ko w dużych miejscowościach, położonych na danej trasie przewozu. 
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W kursach ekspresowych występują tylko krańcowe przystanki na danej 
linii komunikacyjnej, bez przystanków pośrednich. 

Kursy pospieszne i ekspresowe wykonywane są głównie w komunikacji 
międzyregionalnej i międzynarodowej. Przez ograniczenie ilości przystan-
ków w danym kursie uzyskuje się znaczne zwiększenie prędkości komunika-
cyjnej, a przez to skrócenie czasu przejazdu autobusu i czasu podróży.

Według przepisów ustawy o transporcie drogowym przy wykonywaniu 
publicznych regularnych przewozów osób obowiązują następujące zasady:
• do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaga-

nym, ze względu na rodzaj przewozu, warunkom technicznym;
• rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na 

wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach i dworcach;
• wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach okre-

ślonych w rozkładzie jazdy;
• należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasa-

żer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego 
zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących;

• w kasach dworcowych oraz w autobusie znajduje się dostępny do wglą-
du pasażerów, opracowany przez przewoźnika lub przez grupę przewoź-
ników, regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz 
przewozu osób, bagażu i rzeczy;

• cennik opłat podaje się do publicznej wiadomości przy kasach dworco-
wych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, 
przy czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych;

• przewozy wykonuje się zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
W przewozach regularnych zasadnicze znaczenie mają rozkłady jazdy au-

tobusów sporządzone przez przewoźników dla poszczególnych linii komuni-
kacyjnych. Rozkład jazdy powinien zawierać:
• określenie linii komunikacyjnej (wyznaczonej przystankiem początko-

wym i końcowym oraz jednym lub kilkoma przystankami pośrednimi);
• przystanki znajdujące się na danej linii komunikacyjnej (określone nazwą 

miejscowości i lokalizacją przystanku);
• odległość między przystankami oraz długość danej linii komunikacyjnej 

(narastająco);
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• poszczególne kursy realizowane na danej linii komunikacyjnej:
• rodzaj kursu (zwykły, przyspieszony, pośpieszny, ekspresowy);
• dni, w których dany kurs jest realizowany (dni robocze, dni świąteczne, 

dni wolne od pracy);
• miejsca do wsiadania i wysiadania wyznaczone przystankami (wszystkie 

lub tylko niektóre);
• czas przyjazdu i odjazdu z poszczególnych dworców oraz przystanków 

znajdujących się na trasie przewozu (dla przystanków pośrednich można 
podawać tylko czasy odjazdu);

• inne informacje dotyczące danego kursu (np. pierwszeństwo przewozu 
dla posiadaczy biletów miesięcznych);

• nazwę przewoźnika;
• okres obowiązywania rozkładu jazdy.

Przykład rozkładu jazdy zawiera rysunek 6.

Linia komunikacyjna: Katowice – Gliwice przez Chorzów i Zabrze
Okres ważności R.J. 31.10.2019

Rys. 6. Przykład rozkładu jazdy autobusów

Przepisy ustawy o transporcie drogowym wymagają, aby na dworcach au-
tobusowych i przystankach, zamieszczone zostały informacje o realizowanym 
rozkładzie jazdy z podaniem nazwy i adresu przewoźnika i numeru jego te-
lefonu.

Rozkłady jazdy umieszczone na dworcach autobusowych powinny zawie-
rać, dla każdej linii komunikacyjnej i poszczególnych kursów, godziny przy-
jazdu i odjazdu autobusów z określeniem kursów zwykłych, przyspieszo-
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nych, pośpiesznych i ekspresowych. Na tablicach informacyjnych umieszczo-
nych na przystankach można nie podawać godziny przyjazdu i odjazdu au-
tobusu a tylko godzinę odjazdu. W komunikacji miejskiej linia komunikacyj-
na może być oznaczona jej numerem z podaniem trasy przejazdu.

Na dworcach autobusowych i przystankach powinny być również poda-
ne informacje w jakich dniach poszczególne kursy są realizowane (we wszyst-
kie dni, tylko w dni robocze, tylko w dni świąteczne). Rysunek 7 zawiera przy-
kład rozkładu jazdy autobusów jaki jest umieszczany na przystanku autobu-
sowym.

Przystanek: Sosnowiec
Ważny do dnia: 31.10.2019

Objaśnienie znaków:
 – kursy wykonywane tylko w dni robocze
 – kursy  wykonywane tylko w dni świąteczne 

Nazwa i adres przewoźnika:
Jan Paluch, Olkusz, ul. Krakowska 7

Tel. 798 242 761

Rys. 7. Przykład rozkładu jazdy autobusów zamieszczonego na przystanku

Ze względu na potrzeby związane z koordynacją przejazdów autobusów 
dla głównych tras komunikacyjnych sporządza się również graficzne rozkła-
dy jazdy. 

Główne trasy komunikacyjne są to określone drogi lub odcinki dróg po-
kryte wieloma liniami komunikacyjnymi z licznymi kursami. Na danej trasie 
mogą występować linie komunikacji miejskiej, podmiejskiej, lokalnej i regio-
nalnej. Ze względu na prawidłową realizację potrzeb komunikacyjnych lud-
ności oraz bezpieczeństwo w obsłudze pasażerów na przystankach wskazane 
jest zapewnienie odpowiedniego odstępu czasu przy wykonywaniu kursów 
na danej trasie komunikacyjnej.
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Ze względu na przepustowość przystanków i bezpieczeństwo pasażerów 
nie jest wskazane, aby w tym samym czasie na poszczególne przystanki przy-
jeżdżało i z nich odjeżdżało kilka autobusów. W graficznym rozkładzie jaz-
dy nanosi się wszystkie kursy występujące w poszczególnych okresach doby 
na danej trasie komunikacyjnej. Pozwala to na skontrolowanie prawidłowo-
ści rozmieszczenia w czasie wykonywanych lub projektowanych kursów na 
głównych trasach komunikacyjnych. Przykład graficznego rozkładu jazdy po-
dany został na rysunku 8. 

Trasa
komunikacyjna
i jej odcinki

Odległość
w km

Godziny doby

4

A 0

B 5

C 8

D 12

E 15

F 18

5 6 7 8

11111111

22

2 2 2 2 2 2

33333

4 4 4

4

5 5

Rys. 8. Graficzny rozkład jazdy autobusów

W podanym przykładzie uwzględniono kursy z pięciu linii komunikacyj-
nych. Graficzny rozkład jazdy sporządza się na papierze milimetrowym, na 
który nanosi się dla danej trasy komunikacyjnej wszystkie kursy wykonywa-
ne, bądź projektowane w poszczególnych okresach doby.

Opracowanie rozkładu jazdy dla określonej linii komunikacyjnej wymaga 
ustalenia czasu przejazdu autobusu między kolejnymi przystankami oraz cza-
su postoju na przystankach. Czas postoju autobusu na przystanku zależy głów-
nie od ilości pasażerów wsiadających i wysiadających. Czas przejazdu autobu-
su między przystankami zależy od odległości oraz prędkości technicznej. 

Odcinkowa prędkość techniczna autobusów zależy od:
• dopuszczalnej prędkości jazdy wyznaczonej przepisami prawa o ruchu 

drogowym;
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• prędkości wyznaczonej na poszczególnych odcinkach dróg publicznych 
znakami drogowymi;

• warunków ruchu drogowego powodujących ograniczenia prędkości jazdy 
w stosunku do prędkości dopuszczalnej;

• ograniczeń w prędkości jazdy spowodowanych postojami na przystankach.
Z każdym postojem na przystanku wiąże się ograniczenie prędkości jaz-

dy spowodowane zatrzymywaniem autobusu na przystanku oraz ruszaniem 
z przystanku i włączaniem się do ruchu drogowego. Ma to wpływ na pręd-
kość techniczną autobusu przy przejazdach między przystankami. Średnia 
odcinkowa prędkość techniczna autobusu jest zależna od odległości występu-
jących między przystankami.

Wpływ postoju autobusu na prędkość techniczną i komunikacyjną oraz na 
czasy przejazdu poszczególnych odcinków linii komunikacyjnej można usta-
lić dwoma metodami:
• dokonując przejazdu poszczególnych odcinków linii komunikacyjnej oraz 

postojów symulacyjnych na przystankach;
• zakładając stałe prędkości techniczne dla poszczególnych odcinków linii 

komunikacyjnej, nieuwzględniające zatrzymań autobusu oraz dodając do 
czasów postoju na przystankach dodatkowy czas odpowiadający ograni-
czeniem w prędkości jazdy.
Stosując pierwszą metodę za podstawę ustalenia dla poszczególnych od-

cinków linii komunikacyjnej czasów jazdy i czasów postoju na przystankach 
przyjmuje się wyniki uzyskane na podstawie przejazdu danej trasy. 

Stosując drugą z podanych metod ustala się czasy przejazdu między przy-
stankami na podstawie założonej prędkości technicznej, uwzględniającej do-
puszczalne prędkości jazdy oraz warunki ruchu drogowego. Do czasu wyma-
ganego postoju autobusu w związku z wsiadaniem i wysiadaniem pasażerów 
dodaje się czas stanowiący rekompensatę za ograniczenia w prędkości jazdy 
spowodowane postojami na przystankach. Na przykład do 0,5 minuty posto-
ju związanego z wsiadaniem i wysiadaniem pasażerów dodaje się 1 minutę 
jako czas związany z zatrzymywaniem i ruszaniem autobusu. Druga z poda-
nych metod jest uproszczona, ale może być stosowana przy opracowywaniu 
rozkładów jazdy dla przewozów wykonywanych w dobrych warunkach dro-
gowych oraz na dalsze odległości. 
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W tabeli 1 podano w formie przykładu sposób ustalania czasu przejazdu li-
nii komunikacyjnej z zastosowaniem drugiej z podanych metod.

2. Odległości między przystanka-
mi (km) 2,5 3,0 4,0 3,0 2,5 5,0 20,0
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4. Prędkość dopuszczalna wg. prze-
pisów (km/h) 50 80 80 80 50 70

5. Prędkość regulowana znakami 
drogowymi (km/h) 60 70 70 65 65 60

6. Prędkość założona uwzględnia-
jąca warunki ruchu drogowego 
(km/h)

50 60 60 60 60 50

7. Czas przejazdu w minutach 
(poz.2 x poz.6) 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 6,0 22,0

1. Przystanki 1 2 3 4 5 6 7 Razem

8. Czas związany z postojami na przy-
stankach w minutach 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0        8,0

9. Narastające czasy przejazdu linii ko-
munikacyjnej w min. (poz.7 + poz.8) 4,5 9,0 14,5 19,0 24,0 30,0

Tab. 1. Ustalenie czasu przejazdu na danej linii komunikacyjnej przy opraco-
wywaniu rozkładu jazdy.

Do obsługi poszczególnych linii komunikacyjnych i kursów wyznacza się 
odpowiednego typu autobusy oraz kierowców posiadających wymagane 
uprawnienia. W przedsiębiorstwach komunikacyjnych dysponujących dużą 
ilością autobusów oraz kierowców zachodzi potrzeba zastosowania odpo-
wiednich rozwiązań przy wyznaczaniu dla nich zadań przewozowych. Od-
powiednie rozwiązania organizacyjne można zapewnić stosując tak zwane 
służby oraz turnusy pracy dla autobusów i kierowców.

Służba zawiera zadania przewozowe jakie ma wykonać autobus wraz z kie-
rowcą w okresie dnia pracy na jednej zmianie. W tym celu ogół zadań prze-
wozowych wynikających z rozkładów jazdy rozdziela się między poszczegól-
ne służby. Każda służba zawiera konkretne kursy i rozkłady jazdy przewidzia-
ne do wykonania prze kierowcę w okresie dnia pracy. Zadania wyznaczone 
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dla kierowców w poszczególnych służbach muszą uwzględniać wyznaczone 
przepisami normy dotyczące dopuszczalnego czasu jazdy i czasu pracy, obo-
wiązkowych przerw w czasie jazdy i gwarantowanego czasu odpoczynku.

Plany pracy autobusów i kierowców sporządza się na okres tygodnia, de-
kady lub miesiąca w formie turnusów pracy. W turnusach pracy podaje się dla 
każdego dnia pracy:
• numery rejestracyjne autobusów będących na stanie inwentarzowym 

przedsiębiorstwa;
• imiona i nazwiska kierowców stanowiących obsadę autobusów;
• numery służb, z których wynikają zadania przewozowe przewidziane do 

wykonania w danym dniu przez autobus i jego kierowcę.

Lp.

01.02.2019 02.02.2019
Nr

rejestracyjny
autobusu

Imię
i nazwisko
kierowcy

Nr 
służby

Nr
rejestracyjny 

autobusu

Imię
i nazwisko
kierowcy

Nr 
służby

1. KCN-2012 I Jan Wieczorek
II Wiesław Ptak

1
2 KCN-2012 I Jan Wieczorek

II Wiesław Ptak
3
4

2. KCN-2013 I Stefan Kubica
II Roman Góra

3
4 KCN-2013 I Stefan Kubica

II Roman Góra
7
8

3. KCN-2021 Wiesław Nowak 5 KCN-2021 Wiesław Nowak 6
4. KCN-2026 Rudolf Gołąb 6 KCN-2026 Rudolf Gołąb 9

5. KCN-2027 I Stefan Rak
II Jan Śpiewak

7
8 KCN-2027 I Stefan Rak

II Jan Śpiewak
10
11

6. KCN-2051 Stanisław Ratuj 9 KCN-2099 Jan Śpiewak 12

7. KCN-2058 I Józef Śpiewak
II Michał Wieczorek

10
11 KCN-2058 I Józef Śpiewak

II Michał Wieczorek
1
2

8. KCN-2082 Sebastian Paluch 12 KCN-2092 Piotr Paleczny 13
9. KCN-2083 Jan Kurowski 13 KCN-2083 Jan Kurowski 14
10. KCN-2091 Stefan Piątek 14 KCN-2091 Stefan Piątek 5

11. KCN-2098 Piotr Paleczny rezer-
wa KCN-2082 Sebastian Paluch rezer-

wa

12. KCN-2099 OT-1 KCN-2051 OT-2

Tab. 2. Przykład turnusu pracy autobusów i kierowców

Jeżeli przewozy wykonywane są na dwie zmiany podaje się obsadę kie-
rowców oraz służby oddzielnie dla pierwszej i drugiej zmiany. W turnusach 
uwzględnia się także rezerwy eksploatacyjne oraz planowane do wykonania 
okresowe obsługi techniczne autobusów. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje 
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różne rodzaje przewozów osób, wymagających zastosowania odrębnych ty-
pów autobusów, turnusy pracy można sporządzać oddzielnie dla poszczegól-
nych rodzajów przewozów. 

Tabela 2 zawiera przykład turnusu pracy sporządzonego dla autobusów 
i kierowców wykonujących publiczne przewozy regularne.

Turnus ten przewiduje zdania przewozowe dla 10 autobusów, z których 
4 autobusy zatrudnione są na dwie zmiany. Przy przewozach dwuzmiano-
wych podano imiona i nazwiska kierowców oraz numery służb oddzielnie dla 
zmiany pierwszej i drugiej.

Przedsiębiorstwo posiada na stanie inwentarzowym 12 autobusów, z któ-
rych 10 autobusów ma wykonywać przewozy, 1 autobus wraz z kierowcą sta-
nowią rezerwę eksploatacyjną, a 1 autobus ma planowane okresowe obsługi 
techniczne (ewentualnie nieplanowane przestoje techniczne).

W zakresie wyznaczania obsad kierowców dla autobusów stosowane są 
dwa rozwiązania:
• kierowcy stanowią stałą obsadę autobusów;
• kierowcy w poszczególnych dniach pracy są wyznaczani do prowadzenia 

różnych autobusów sprawnych technicznie.
W pierwszym rozwiązaniu każdy kierowca ma przydzielony na stałe kon-

kretny autobus, którym wykonuje przewozy. Odpowiada on za stan tech-
niczny autobusu, przeprowadzając obsługi codzienne oraz współuczestnicząc 
przy wykonywaniu okresowych obsług technicznych i napraw. W przypad-
ku wykonywania dwuzmianowych przewozów osób jako stałą obsadę moż-
na również wyznaczyć dwóch kierowców. 

W drugim rozwiązaniu kierowcy są wyznaczani do prowadzenia różnych au-
tobusów, które są technicznie sprawne w danym dniu. Nie współuczestniczą oni 
przy wykonywaniu okresowych obsług technicznych i napraw autobusów. Do 
obowiązków tych kierowców powinno należeć wykonywanie obsług codzien-
nych dla prowadzonych autobusów, w zakresie sprawdzania ich stanu technicz-
nego pod względem bezpieczeństwa jazdy. Można im również wyznaczyć wyko-
nanie w pewnym zakresie obsługi codziennej prowadzonego autobusu. 

Drugie z podanych rozwiązań zapewnia lepsze i bardziej efektywne wy-
korzystanie czasu pracy kierowców. Rozwiązanie to może być stosowane 
zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach komunikacyjnych. 



107Rozdział piąty: Organizowanie i wykonywanie przewozów osób autobusami

5.3. Wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób

Przewóz regularny specjalny jest to niepubliczny przewóz regularny okre-
ślonych grup osób, z wyłączeniem innych osób. Są to głownie przewozy mło-
dzieży szkolnej wykonywane do szkół zbiorczych oraz przewozy pracowni-
ków do większych zakładów pracy. Przewozy młodzieży szkolnej wykonywa-
ne są przez publicznych przewoźników, natomiast przewozy pracowników, 
zarówno przez publicznych przewoźników jak również przez zakłady pracy 
własnymi autobusami. 

W przewozach regularnych specjalnych zadania przewozowe określa 
przewoźnikowi podmiot zalecający przewóz. W zleceniu przewozowym po-
winien on podać:
• ilość przewożonych osób, w przewozach pracowniczych z uwzględnie-

niem zmianowości pracy;
• miejsca zamieszkania przewożonych osób i docelowe miejsce przewozu;
• wymagany czas przywozu przewożonych osób do miejsca docelowego 

oraz czas ich odwozu.
Zlecający przewóz ustala wspólnie z przewoźnikiem szczegółowe warun-

ki związane z korzystaniem z przewozu przez przewożone osoby. Dotyczy to 
między innymi rodzaju dokumentów uprawniających do korzystania z prze-
wozu, spraw porządkowych i kontroli przewozu. Warunki te mogą być okre-
ślone w regulaminie opracowanym wspólnie przez przewoźnika i zlecające-
go przewóz.

Przewoźnik znając zadanie przewozowe ustala trasę przewozu i przystan-
ki oraz linię komunikacyjną. Trasę przewozu wyznacza się po drogach do-
stępnych dla autobusów, uwzględniając warunki ruchu drogowego. Przy-
stanki lokalizuje się w pobliżu miejsc zamieszkania przewożonych osób. Od-
ległości dojścia do przystanków w takich przewozach nie powinny przekra-
czać 0,5 km, a wyjątkowo 1,0 km.

Lokalizując przystanki należy w pierwszej kolejności korzystać z istnie-
jących przystanków komunikacji publicznej, w uzgodnieniu z ich właści-
cielami lub zarządzającymi. Dodatkowe przystanki powinno się tworzyć, 
na poszczególnych odcinkach linii komunikacyjnej, jeżeli nie występują 
przystanki komunikacji publicznej lub są zbyt duże odległości dojścia do 
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tych przystanków przez przewożone osoby. Dodatkowe przystanki wolno 
tworzyć tylko za zgodą organów zarządzających drogami. Lokalizacja no-
wych przystanków powinna zapewniać bezpieczeństwo dla osób wsiada-
jących do autobusu i wysiadających oraz nie powodować utrudnień w ru-
chu drogowym.

Odcinkowa prędkość techniczną i komunikacyjną oraz czas potrzebny na 
wykonanie przewozów regularnych specjalnych ustala się według takich sa-
mych zasad jak w publicznych przewozach regularnych. Ustalając odcinko-
wą prędkość techniczną dla autobusu uwzględnia się dopuszczalne prędko-
ści wyznaczone przepisami prawa o ruchu drogowym i znakami drogowymi 
oraz warunki ruchu drogowego.

Czasy postoju na przystankach uzależnia się od ilości osób wsiadających 
do autobusu lub wysiadających. Na pierwszym przystanku, w ramach danej 
linii komunikacyjnej, czas ten powinien być odpowiednio dłuższy, zapewnia-
jąc rezerwę czasu uwzględniającą możliwość przyjazdu autobusu z pewnym 
opóźnieniem, z powodu trudnych warunków drogowych lub atmosferycz-
nych.

Po wstępnym ustaleniu założonej prędkości technicznej i komunikacyjnej 
oraz czasu wykonania przewozu, powinno się dokonać przejazdu symula-
cyjnego (sprawdzającego) po danej linii komunikacyjnej wraz z postojami na 
przystankach. Taki przejazd powinien być wykonany o tej porze dnia, kie-
dy na tej trasie mają być wykonywane przewozy. Taki przejazd kontrolny po-
zwala na sprawdzenie poprawności przyjętych założeń oraz dokonanie od-
powiednich korekt. 

Na czas wykonania przewozu mogą mieć niekorzystny wpływ warun-
ki atmosferyczne, których oddziaływanie na prędkość techniczną autobusu 
jest trudne do ustalenia. Należy to uwzględnić tworząc rozkład jazdy, zapew-
niając odpowiednią rezerwę w rozkładowym czasie przyjazdu autobusu do 
miejsca przeznaczenia w stosunku do czasu rozpoczęcia pracy bądź nauki.

Rozkład jazdy dla przewozów regularnych specjalnych sporządza się we-
dług tych samych zasad jak dla publicznych przewozów regularnych. W roz-
kładzie jazdy uwzględnia się:
• linię komunikacyjną, wyznaczoną trasą przewozu z przystankami;
• odległości między przystankami i narastająco dla całej linii komunikacyjnej;
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• ilość kursów wykonywanych na danej linii komunikacyjnej w ciągu doby, 
w kierunku zasadniczym i w kierunku powrotnym;

• godziny odjazdu autobusu z kolejnych przystanków w poszczególnych 
kursach oraz przyjazdu do przystanku końcowego.
W przewozach regularnych specjalnych rozkład jazdy autobusu jest wy-

korzystywany przez:
• przewoźnika, przy organizowaniu przewozów oraz załatwianiu formalno-

ści związanych z przewozem;
• zlecającego przewóz, stanowiąc dowód przyjęcia do realizacji danego 

przewozu i ustalenia sposobu jego wykonania;
• kierowcę, przy wykonywaniu przewozów;
• przewożone osoby, przy korzystaniu z przewozów.

Wszystkie zainteresowane podmioty i osoby powinny dysponować opra-
cowanym rozkładem jazdy.

Do wykonywania przewozów regularnych specjalnych przewoźnik powi-
nien wyznaczyć odpowiedni autobus oraz zorganizować jego pracę. Pojem-
ność autobusu powinna odpowiadać ilości osób przewożonych w poszczegól-
nych kursach, zapewniając im miejsca siedzące. 

Rodzaje zadań przewozowych występujących w przewozach regularnych 
specjalnych powodują niskie wykorzystanie autobusów pod względem przebie-
gu oraz czasu pracy. W szczególności dotyczy to przewozów szkolnych oraz prze-
wozów pracowniczych wykonywanych na jedną zmianę. Przy przewozie mło-
dzieży do szkoły oraz pracowników do zakładu pracy wykonującego prace na 
jednej zmianie, kolejne zadanie przewozowe wystąpi dopiero przy odwozie tych 
osób do miejsc zamieszkania. W czasie przerwy w tych przewozach autobus bę-
dzie bezproduktywnie stał w miejscu zakończenia przewozu, w oczekiwaniu na 
realizację przewozów powrotnych, albo będzie próżno wracał do miejsca stałego 
garażowania lub innego wyznaczonego miejsca, celem jego ewentualnego wyko-
rzystania przy wykonywaniu innych zadań przewozowych.

Autobusy są lepiej wykorzystane przy wykonywaniu przewozu pracow-
ników do zakładów pracujących na trzy zmiany. Przy realizowaniu takich za-
dań przewozowych autobus przywożący pracowników na daną zmianę może 
być wykorzystany przy odwozie pracowników z poprzedniej zmiany. Po do-
wiezieniu pracowników autobus będzie oczekiwał na przystanku końcowym 
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na pracowników zatrudnionych na kolejnej zmianie roboczej lub będzie wra-
cał do miejsca garażowania.

Możliwości wykorzystania autobusów zatrudnionych w przewozach regu-
larnych specjalnych są różne. Jest to uzależnione od rodzaju zadań przewo-
zowych i odległości przewozu oraz czy przewozy wykonuje przewoźnik pu-
bliczny czy transport własny. 

W przedsiębiorstwach dysponujących większą ilością autobusów oraz wy-
konujących przewozy pracowników na dwie lub trzy zmiany wskazane jest 
opracowanie szczegółowego planu pracy autobusów. Plan pracy autobusu 
powinien uwzględniać: 
• wykonywane kursy i ich rozkłady jazdy;
• próżne przejazdy związane z wykonywanymi przewozami;
• długotrwałe przestoje między kursami, występujące po wykonaniu prze-

wozów, z określeniem miejsca postoju.
Wyznaczając kierowców do wykonywania zadań przewozowych w 

przewozach regularnych specjalnych oraz organizując ich pracę uwzględ-
nić należy, poza wymogami technologicznymi, obowiązujące przepisy do-
tyczące wykonywania zawodu kierowcy oraz czasu pracy kierowców. W 
transporcie własnym, wykonywanym przez zakład pracy, organizując pra-
cę kierowców zapewnić należy ich wykorzystanie, w czasie kiedy autobu-
sy znajdują się w  długotrwałych przestojach międzykursowych. W tych 
okresach kierowcy powinni być wykorzystani do wykonywania innych 
prac. Jeżeli nie ma możliwości wykorzystania kierowców w czasie długo-
trwałych międzykursowych postojów autobusów, należy stosować przery-
wany czas pracy. 

Kierowcy w miarę możliwości powinni być zatrudnieni przy wykonywa-
niu prac zastępczych odpowiadających ich kwalifikacjom zawodowym, np. 
przy wykonywaniu obsług technicznych i napraw pojazdów. Przy wykony-
waniu innych prac kwalifikowanych może być wymagane dodatkowe prze-
szkolenie kierowców.

Dla kierowców zatrudnionych: w równoważnym czasie pracy, w dniach 
wolnych od pracy, na różnych zmianach oraz dla których zastosowano prze-
rywany czas pracy, należy opracować plan pracy na okres miesiąca. Plan pra-
cy kierowców powinien uwzględniać:
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• dni pracy, z określeniem godzin pracy oraz stosowanych długotrwałych 
przerw w czasie pracy;

• dni wolne od pracy.
W ramach ogólnego planu pracy kierowców powinny być stosowane 

szczegółowe dobowe harmonogramy pracy, uwzględniające czynności zwią-
zane z wykonywaniem przewozów drogowych i innymi pracami oraz plano-
wane przerwy w pracy.

5.4. Wykonywanie przewozów wahadłowych

Według przepisów ustawy o transporcie drogowym przewóz wahadłowy 
jest to wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, 
między tym samym miejscem początkowym i tym samym miejscem docelo-
wym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
• każda grupa osób przewieziona do miejsca docelowego wraca do miejsca 

początkowego;
• miejsca początkowe i miejsca docelowe oznaczają odpowiednie miejsce 

rozpoczęcia przewozu oraz miejsce zakończenia przewozu, z uwzględnie-
niem w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w promie-
niu 50 km.
W taki sam sposób traktują przewozy wahadłowe przepisy Umowy IN-

TERBUS.
Ten rodzaj przewozów jest powszechnie stosowany przy organizowaniu 

wczasów krajowych i międzynarodowych. Przewozy wahadłowe są głów-
nie organizowane w okresach letnich, między rejonami gdzie występują duże 
skupiska ludności a miejscowościami wczasowymi. Organizatorami wczasów 
są liczne biura podróży, które rzadko posiadają własne autobusy a najczęściej 
korzystają z usług zarobkowych przewoźników.

W przewozach wahadłowych pasażerowie są zabierani z jednego lub kil-
ku wyznaczonych miejsc początkowych oraz przewożeni do jednego lub kil-
ku ośrodków wczasowych. Wymagane jest, aby miejsca początkowe przewo-
zu oraz miejsca docelowe przewozu położone były w promieniu 50 km. Miej-
sca wyznaczone do wsiadania i wysiadania powinny być bezpieczne dla pasa-
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żerów oraz nie stwarzać zagrożeń i utrudnień w ruchu drogowym.
Przewoźnik powinien wykonywać przewozy wahadłowe w czasie dosto-

sowanym do terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych turnu-
sów wczasowych. Pierwszy przewóz w danym sezonie wczasowym wykony-
wany będzie z pasażerami, którzy pozostaną w ośrodku wczasowym. Dlate-
go powrotny przejazd autobusu odbędzie się bez pasażerów. W następnych 
przewozach wahadłowych jedna grupa pasażerów będzie przewożona do 
ośrodka wczasowego, a inna grupa pasażerów zabierana w kierunku powrot-
nym. Będą to pasażerowie poprzednio przywiezieni do ośrodka wczasowego. 
W ostatnim przewozie, w danym sezonie wypoczynkowym, autobus będzie 
jechał próżno po pasażerów, którzy uczestniczyli w ostatnim turnusie wcza-
sowym, celem ich przewiezienia z powrotem.

W zależności od odległości wykonywanych przewozów stosuje się w prze-
wozach wahadłowych autobusy zwykłego typu, z ilością miejsc siedzą-
cych dostosowaną do liczby przewożonych pasażerów i o odpowiedniej po-
wierzchni bagażowej lub autobusy typu autokar, zapewniające dużą wygodę 
podróżowania. 

W zależności od wymaganego czasu wykonania przewozu stosuje się do 
prowadzenia autobusów pojedyncze lub podwójne obsady kierowców.

W przewozach wahadłowych trasę przewozu wyznacza się po głównych 
drogach krajowych i międzynarodowych. W rejonach skąd pasażerowie są 
zabierani i dokąd są dowożeni może zachodzić konieczność wykonywania 
przewozów również po innych drogach.

Organizując przewozy wahadłowe ustala się miejsca, gdzie odbywać się 
będzie wsiadanie i wysiadanie pasażerów oraz ewentualne przerwy w po-
dróży. Na tej podstawie ustala się trasę przewozu i czasy przejazdu autobusu 
po wyznaczonej trasie. Czasy przejazdu powinny uwzględniać dopuszczal-
ne prędkości jazdy oraz warunki ruchu drogowego. W razie potrzeby moż-
na uwzględnić pewną rezerwę w czasie przewozu, ze względu na możliwość 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz nieprzewi-
dzianych zdarzeń drogowych.

W przewozach na długich trasach wskazane jest stosowanie krótkich 
przerw w podróży, w miejscach wyznaczonych do obsługi pasażerów i kie-
rowców. Zapewnia się w ten sposób krótkotrwały wypoczynek dla pasażerów 
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i kierowców oraz umożliwia im skorzystanie z posiłku i załatwienia potrzeb 
fizjologicznych. Czasy przerw w podróży należy wyznaczyć w okresach, kie-
dy obowiązujące przepisy wymagają zastosowania przerw w czasie jazdy kie-
rowców. 

Kierowcy wykonujący przewozy wahadłowe powinni otrzymać szczegó-
łowe harmonogramy pracy, które powinien opracować przewoźnik i uzgod-
nić z organizatorem wypoczynku dla przewożonych osób. W harmonogra-
mie podaje się trasę przewozu, miejsca do wsiadania i wysiadania pasażerów, 
miejsca przewidziane na przerwy w podróży oraz wyznacza czasy przejazdu 
poszczególnych odcinków trasy i czasy kolejnych postojów. Wyznaczając czas 
pracy kierowców bierze się pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące do-
puszczalnego czasu jazdy, obowiązkowych przerw w czasie jazdy i wymaga-
nych okresów odpoczynku.

Sporadycznie wykonywane są przewozy wahadłowe w innych celach niż 
wypoczynek wczasowy. Pod względem charakteru potrzeb przewozowych są 
one podobne do tych, jakie występują przy wykonywaniu przewozów w celach 
wczasowych. Również sposób zorganizowania tych przewozów jest podobny.

5.5. Wykonywanie przewozów okazjonalnych

Przez przewóz okazjonalny rozumie się taki przewóz, który nie stano-
wi przewozu regularnego publicznego, przewozu regularnego specjalnego i 
przewozu wahadłowego.

Przewozy o charakterze okazjonalnym są najbardziej zróżnicowane spo-
śród wszystkich rodzajów przewozów realizowanych przez transport au-
tobusowy. Różnorodność ta dotyczy wszystkich elementów procesu prze-
wozowego, a zwłaszcza ilości pasażerów, miejsc początkowych, pośrednich 
i końcowych przewozu, trasy przewozu, odległości przewozu oraz czasu 
przewozu. Wynika to z dużej różnorodności okazjonalnych potrzeb prze-
wozowych oraz ich niepowtarzalności. Będą to przewozy związane z im-
prezami o charakterze turystycznym, sportowym, kulturalnym, religijnym 
oraz inne. Przewozy te mogą dotyczyć małych grup osób lub mieć charak-
ter masowy. Przewozy te mogą być wykonywane zarówno na małe, średnie 
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jak również dalekie odległości, w ruchu drogowym krajowym i międzyna-
rodowym.

W przewozach tych występuje najczęściej ścisłe powiązanie usługi prze-
wozowej z działalnością podstawową, dla której realizacji wymagane jest 
przemieszczanie osób. Przykładem mogą być przewozy turystyczne, podczas 
których umożliwia się przewożonym osobom zwiedzanie różnych obiektów 
turystycznych. W przewozach tych występować będą także przerwy w po-
dróży spowodowane potrzebami turystycznymi.

W przewozach okazjonalnych rozwiązania technologiczne powinny być 
dostosowane do indywidualnych potrzeb przewozowych oraz zapewnić ich 
pełną i właściwa realizację. Pojemność autobusów i ich ilość należy dostoso-
wać do ilości przewożonych osób. Rodzaj i typ autobusu dostosować należy 
do odległości przewozu oraz wymaganej wygody podróżowania. 

W przewozach okazjonalnych na małe odległości mogą być stosowane 
zwykłego typu autobusy, zapewniające wszystkie miejsca siedzące. Wyjątko-
wo w masowych przewozach na obszarze miast, na bardzo krótkie odległo-
ści mogą być stosowane autobusy typu miejskiego. W przewozach na dalekie 
odległości stosować należy autobusy typu autokar. W przewozach okazjonal-
nych, w zależności od odległości przewozu i wymaganego czasu pracy auto-
busu, stosować należy pojedyncze lub podwójne obsady kierowców.

Aby zapewnić właściwą organizację procesu przewozowego przewoźnik po-
winien uzyskać dokładne informacje na temat działalności podstawowej i wy-
nikających z niej potrzeb przewozowych. Przy organizowaniu procesów prze-
wozowych przewoźnikowi potrzebne są zwłaszcza następujące informacje:
• ilość przewożonych osób oraz posiadany przez nich bagaż;
• miejsca skąd będą zabierani pasażerowi oraz miejsca pośrednie i docelowe 

podróży;
• wymagany czas wykonania przewozów z uwzględnieniem przerw w po-

dróży.
W bardziej złożonych przewozach okazjonalnych zapewnić należy nastę-

pujący tryb postępowania:
• opracowanie przez organizatora szczegółowego programu dla określo-

nej działalności podstawowej z uwzględnieniem potrzeb przewozowych 
związanych z jej realizacją;
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• przekazanie przewoźnikowi, wraz ze zleceniem przewozowym, opraco-
wanego programu uwzględniającego potrzeby przewozowe oraz jego 
uzgodnienie pod względem możliwości realizacji;

• ustalenie przez przewoźnika sposobu zorganizowania przewozu oraz 
opracowanie szczegółowego harmonogramu pracy dla autobusu i kierow-
cy;

• przekazanie uzgodnionego harmonogramu kierowcy stanowiącego obsa-
dę autobusu, a w razie potrzeby omówienie sposobu jego realizacji.
Kierowcy wykonujący przewozy okazjonalne muszą posiadać przy sobie 

obowiązującą w danym przewozie dokumentację oraz okazywać ją na żąda-
nie uprawnionych organów kontrolnych. Obowiązkiem przewoźnika jest wy-
posażenie kierowców w dokumentację wymaganą przy wykonywaniu prze-
wozów krajowych oraz przewozów międzynarodowych.

Ze względu na dużą różnorodność zadań i warunków przewozowych, 
przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych występuje znacznie większa 
ilość nieprawidłowości niż w innych rodzajach przewozów autobusowych. 
Wynikają z tego zagrożenia w ruchu drogowym oraz dla pasażerów. Dlatego 
przy organizowaniu przewozów okazjonalnych należy zapewnić ścisłe prze-
strzeganie obowiązujących przepisów dotyczących autobusów i ich wyposa-
żenia, kierowców i ich kwalifikacji oraz stosowania norm w zakresie dopusz-
czalnej prędkości jazdy, czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców, wy-
maganych przerw w czasie jazdy i czasu odpoczynku. Obowiązki kierowców 
w tym zakresie powinny być jednoznacznie i szczegółowo określone w prze-
kazanych im do realizacji harmonogramach pracy i instrukcjach.
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Organizowanie pracy kierowców autobusów

6.1. Obowiązujące regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców

Organizując poszczególne rodzaje przewozów autobusowych zapewnić 
należy odpowiedni czas pracy i odpoczynku dla kierowców, przestrzegając 
obowiązujących w tym zakresie przepisów. Czas pracy kierowców ma duży 
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przemęczenie kierowców sta-
nowi jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Czas pracy kierow-
ców regulują następujące akty prawne:
• Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z  dnia 15 marca 2006 r., w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 [Dz. Urz. WE L 102 z 11.04.2006 
z późn. zm.];

• Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących mię-
dzynarodowe przewozy drogowe z dnia 1 lipca 1970 r. – AETR [Dz. U. 
z 1999 r., Nr 94, poz.1086, z późn. zm.];

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców [Dz. U. z 2015 r., 
poz. 155, z późn. zm.];

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy [Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 
z późn. zm.].

Regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 określa:

• normy dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych 
przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku;
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• odpowiedzialność przedsiębiorców za przestrzeganie przepisów dotyczą-
cych czasu pracy kierowców;

• wyjątki od stosowania przepisów rozporządzenia.
Rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego osób wykony-

wanego pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z 
kierowcą. Rozporządzenie stosuje się, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu, 
do przewozu drogowego wykonywanego:
• wyłącznie na terytorium Wspólnoty;
• pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EFTA).
Na podstawie przepisów rozporządzenia obowiązują następujące normy 

dotyczące pracy kierowców:
• dzienny czas prowadzenia pojazdu, od zakończenia jednego dzienne-

go okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego, nie może przekraczać 
9 godzin, z możliwością przedłużenia do 10 godzin nie więcej niż dwa razy 
w tygodniu;

• łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia nie może przekraczać 
56 godzin i nie może skutkować przekroczeniem maksymalnego ogólne-
go tygodniowego czasu pracy wynoszącego 60 godzin oraz średniego ty-
godniowego czasu pracy wynoszącego w okresie czterech miesięcy 48 go-
dzin;

• łączny czas prowadzenia pojazdu w okresie dwóch tygodni nie może prze-
kraczać 90 godzin.
Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4,5 godziny kierowcy przysłu-

guje ciągła przerwa w pracy trwająca co najmniej 45 minut. Przerwę też moż-
na zastąpić dwoma przerwami rozłożonymi w okresie prowadzenia pojaz-
du lub bezpośrednio po 4,5 godzinnym okresie, z których pierwsza wynosi 
co najmniej 15 minut, a druga co najmniej 30 minut. Podczas tych przerw kie-
rowca nie może wykonywać żadnej pracy. Dzienny okres odpoczynku może 
być udzielony kierowcy jako:
• regularny dzienny okres odpoczynku, trwający co najmniej 11 godzin;
• skrócony dzienny okres odpoczynku, trwający co najmniej 9 kolejnych go-

dzin, który może wystąpić najwyżej trzy razy w jednym tygodniu.
Regularny dzienny okres odpoczynku może być udzielony w dwóch czę-
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ściach, z których pierwszy odpoczynek musi trwać co najmniej 3 godziny, a 
drugi 9 godzin.

Kierowca kilkuosobowej załogi pojazdu w ciągu 30 godzin od zakończenia 
dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku musi skorzystać z kolejne-
go dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin. Tygodnio-
wy okres odpoczynku kierowcy obejmuje:
• regularny tygodniowy okres odpoczynku, trwający co najmniej 45 go-

dzin;
• skrócony tygodniowy okres odpoczynku, trwający mniej niż 45 godzin, ale 

nie mniej niż 24 kolejne godziny.
W okresie dwóch tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

• dwa regularne okresy odpoczynku;
• lub jeden regularny i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

Skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku należy rekompensować rów-
noważnym odpoczynkiem wykorzystywanym jednorazowo przed końcem 
trzeciego tygodnia następującego po tym tygodniu, kiedy dokonano skróce-
nia, przez dodanie tego odpoczynku do innego odpoczynku trwającego co 
najmniej 9 godzin. 

Wymagania dotyczące korzystania przez kierowców z tygodniowego okre-
su wypoczynku zostały złagodzone rozporządzeniem Parlamentu europej-
skiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 roku w spra-
wie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autoka-
rowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 [Dz. 
Ust. UE L300/88 z 14.11.2009]. Kierowcy wykonujący pojedynczą usługę oka-
zjonalną w międzynarodowym przewozie osób mogą odłożyć tygodniowy 
okres wypoczynkowy o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestocztero-
godzinnych po poprzednim regulowanym tygodniowym okresie odpoczyn-
ku, pod warunkiem że:
• usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub 

państwie trzecim, do którego zastosowanie ma rozporządzenie, innym niż 
państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi;

• po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z jednego regularnego 
odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku, 
trwającego co najmniej 24 godziny, a skrócenie jest rekompensowane rów-
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noważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed 
końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa;

• pojazd jest wyposażony w urządzenie rejestrujące, zgodnie z wymogami 
załącznika IB do rozporządzenia (EWG) Nr 3821/85;

• w przypadku prowadzenia pojazdu w godzinach od 2200 do 0600, pojazd 
obsługuje kilku kierowców lub okres prowadzenia pojazdu zostaje skróco-
ny do trzech godzin.
Okresy dziennego odpoczynku i skróconego odpoczynku tygodniowego 

można wykorzystać w pojeździe, o ile pojazd posiada odpowiednie miejsce 
do spania i znajduje się na postoju. Rozporządzenie dopuszcza wyjątki przy 
stosowaniu jego przepisów. Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeń-
stwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego 
miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów dotyczących czasu 
prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu i okresów odpoczynku, w za-
kresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób lub 
pojazdu. Kierowca równocześnie obowiązany jest do wskazania powodów ta-
kiego odstępstwa odręcznie na wykresówce lub wydruku z urządzenia reje-
strującego, najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

Regulacje prawne zawarte w AETR
Przepisy AETR stosuje się w miejsce przepisów rozporządzenia (WE) nr 

561/2006 do kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogo-
we, do których nie mają zastosowania przepisy tego rozporządzenia. Przepi-
sy AETR stosuje się na całej trasie przewozu, jeżeli międzynarodowy przewóz 
drogowy wykonywany jest pojazdami zarejestrowanymi we Wspólnocie lub 
w państwach będących stronami Umowy AETR. 

W międzynarodowych przewozach drogowych pojazdami zarejestrowa-
nymi w innych państwach postanowienia tej umowy stosuje się do tej czę-
ści trasy przewozu, która znajduje się na terytorium Wspólnoty lub państw 
będących stronami Umowy AETR. W międzynarodowych przewozach dro-
gowych osób przepisy AETR stosuje się, jeżeli przewozy te są wykonywa-
ne pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kie-
rowcą. AETR ustala obowiązujące w przewozach międzynarodowych nor-
my dotyczące:
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• okresu prowadzenia pojazdu przez kierowcę;
• przerw w prowadzeniu;
• okresu odpoczynku kierowcy.

Całkowity okres prowadzenia pojazdu przez kierowcę, pomiędzy dwoma 
okresami dziennego odpoczynku lub między okresami dziennego i tygodnio-
wego odpoczynku, nie może przekraczać 9 godzin. Może być przedłużony 
dwukrotnie w każdym tygodniu do 10 godzin. Całkowity okres prowadzenia 
pojazdu w każdym okresie dwutygodniowym nie może przekraczać 90 go-
dzin.

Po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu w danym dniu kierowcy przysłu-
guje co najmniej 45-minutowa przerwa. Przerwa ta może być zastąpiona kil-
koma przerwami trwającymi co najmniej po 15 minut, rozłożonymi na okres 
prowadzenia pojazdu lub bezpośrednio po tym okresie.

W każdym 24-godzinnym okresie kierowcy przysługuje dzienny okres od-
poczynku, wynoszący co najmniej 11 kolejnych godzin. Okres ten może być 
skrócony do minimum 9 kolejnych godzin, nie więcej jednak jak trzy razy 
w jednym tygodniu i pod warunkiem, że przed końcem następnego tygo-
dnia kierowca otrzyma, jako rekompensatę, równoważny okres odpoczynku. 
W każdym 30-godzinnym okresie, gdy pojazd jest prowadzony co najmniej 
przez dwóch kierowców, każdy kierowca jest uprawniony do okresu odpo-
czynku trwającego nie mniej niż 8 godzin.

W każdym tygodniu jeden z okresów odpoczynku przedłuża się do ogól-
nej liczby 45-godzin i traktuje jako odpoczynek tygodniowy. Taki odpoczynek 
może być skrócony do minimum 36 kolejnych godzin, jeżeli będzie odbierany 
w miejscu, gdzie znajduje się baza pojazdu lub w miejscu zamieszkania kie-
rowcy, albo do minimum 24 kolejnych godzin, jeżeli będzie odbierany gdzie 
indziej. Każde skrócenie wymaga rekompensaty równoważnym okresem od-
poczynku, odbieranym łącznie z innym odpoczynkiem, przed upływem trze-
ciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Regulacje prawne zawarte w ustawie o czasie pracy kierowców
Pierwszeństwo przed krajowymi regulacjami prawnymi mają: rozporzą-

dzenie (WE) nr 561/2006 – jako prawo Wspólnotowe oraz Umowa AETR – jako 
prawo międzynarodowe. Ustawa o czasie pracy kierowców, stanowiąca pra-
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wo krajowe, ma zastosowanie w zakresie tych zagadnień, które nie zostały 
uregulowane przez prawo Wspólnotowe oraz prawo międzynarodowe. 

Ustawa o czasie pracy kierowców określa:
• czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;
• czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe; 
• czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz osobiście wy-

konujących przewozy drogowe na jego rzecz;
• obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogo-

wych;
• zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów 

i gwarantowanych okresów odpoczynku kierowców określonych w roz-
porządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz w Umowie AETR;

• okresy prowadzenia pojazdów, okresowe przerwy w prowadzeniu i gwa-
rantowane okresy odpoczynku kierowców, zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy oraz niebędących pracownikami, wykonującymi regularne 
przewozy osób na trasach nieprzekraczających 50 km.
Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy odnoszą się w przewozach osób do kierowców kie-
rujących pojazdami przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż 9 osób łącz-
nie z kierowcą. Zwykły czas pracy tych kierowców wynosi 8 godzin na dobę 
i 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy. Dobowy czas pracy kierowców za-
trudnionych w systemie równoważnego czasu pracy może być przedłużo-
ny do 12 godzin na dobę, pod warunkiem wyrównania przedłużonego cza-
su pracy w innych dniach tygodnia lub dniami dodatkowo wolnymi od pracy. 
Przeciętny tygodniowy czas pracy tych kierowców, łącznie z godzinami nad-
liczbowymi, nie może przekraczać 48-godzin w przyjętym okresie rozliczenio-
wym, nieprzekraczającym 4 miesięcy. Tygodniowy czas pracy może być mak-
symalnie przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie 
przekroczy 48 godzin, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Te wymiary czasu pracy dotyczą także kierowców zatrudnionych u kilku 
pracodawców. W takich przypadkach kierowcy zobowiązani są informować 
głównego pracodawcę o czasie przepracowanym u innych pracodawców. Po 
6 kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa w pracy w wy-
miarze 30 minut, a po 9 kolejnych godzinach pracy w wymiarze 45 minut. 
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W każdym 24-godzinnym okresie kierowcy przysługuje wypoczynek dobo-
wy w wymiarze co najmniej 11 godzin. W każdym tygodniu kierowcy przy-
sługuje wypoczynek tygodniowy w wymiarze nie niższym niż 35 godzin.

Zawarte w przepisach ustalenia, dotyczące czasu pracy przedsiębiorców 
osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niepozostających 
w stosunku pracy lecz wykonujących przewozy na rzecz przedsiębiorców, są 
takie same. Czasem pracy tych osób jest czas od rozpoczęcia do zakończe-
nia pracy, w którym przebywają oni na stanowisku pracy, świadcząc usłu-
gę przewozową oraz realizują inne prace związane z wykonywaniem zada-
nia służbowego. Do czasu pracy tych osób zalicza się także czas pozostawa-
nia w gotowości do wykonywania pracy, przebywając na swoim stanowisku 
pracy. Podstawowy czas pracy tych osób wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin 
w pięciodniowym tygodniu pracy. Tygodniowy czas pracy tych osób nie może 
przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Czas 
ten może być przedłużony w poszczególnych tygodniach do 60 godzin, jeże-
li przeciętny czas pracy nie przekroczy 48 godzin w okresie rozliczeniowym, 
nieprzekraczającym czterech miesięcy. Po sześciu godzinach pracy w danym 
dniu osobom tym przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wy-
miarze nie niższym niż 30 minut, gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 go-
dzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, gdy liczba godzin pracy 
wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa ta może być dzielona na okresy krótsze, 
trwające co najmniej po 15 minut.

Odpoczynek dobowy i tygodniowy tych kierowców regulowany jest od-
powiednio przepisami rozporządzenia (WE) nr 561/2006 albo Umowy AETR, 
w zależności od rodzaju wykonywanych przewozów. Ewidencję czasu pracy 
przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz drogowy prowadzi dla sie-
bie sam przedsiębiorca. Ewidencję czasu pracy osób niepozostających w sto-
sunku pracy prowadzi podmiot, na rzecz którego wykonywane są przewozy.

Inne normy obowiązują kierowców wykonujących przewozy regularne, 
których trasa nie przekracza 50 km. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie 
może przekraczać 10 godzin. Tygodniowy łączny czas prowadzenia pojazdu 
nie może przekraczać 60 godzin, a w ciągu dwóch tygodni 90 godzin. Prze-
rwa przeznaczona na odpoczynek wynosi co najmniej 30 minut, gdy łączny 
dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi 6 do 8 godzin oraz co najmniej 
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45 minut, gdy łączny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin. Prze-
rwy te mogą być dzielone na okresy krótsze, wynoszące jednorazowo co naj-
mniej 15 minut.

W każdej dobie kierowcy przysługuje co najmniej 11-godzinny nieprze-
rwany odpoczynek, który może być skrócony do 9 godzin, najwyżej jednak 
trzykrotnie w tygodniu. W każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do 
co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców zobowiązują przewoźnika do 
opracowania dla każdego kierowcy, wykonującego przewozy na trasach do 
50 km., rozkładu czasu pracy na okres rozliczeniowy nie dłuższy niż miesiąc, 
który powinien zawierać:
• imię i nazwisko kierowcy;
• miejsce garażowania pojazdu, który kierowca ma prowadzić;
• ustalane harmonogramem okresy pracy kierowcy, obejmujące okresy pro-

wadzenia pojazdu i wykonywania innej pracy oraz przerwy w pracy i po-
zostawania w dyspozycji;

• dni wolne od pracy.
Czas prowadzenia pojazdu ustala się na podstawie rozkładu jazdy.

Regulacje prawne zawarte w Kodeksie Pracy
Przepisy kodeksu pracy stosuje się w zakresie nieuregulowanym rozporzą-

dzeniem (WE) nr 561/2006, Umową AETR oraz ustawą o czasie pracy kierow-
ców. Dotyczy to w szczególności pracy w godzinach nadliczbowych, w porze 
nocnej oraz w niedziele i święta. 

Podstawowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin 
w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie-
przekraczającym 4 miesięcy. Każde święto przypadające w okresie rozlicze-
niowym w innym dniu niż niedziela obniża tygodniowy wymiar czasu pracy 
o 8 godzin. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy cza-
su pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nad-
liczbowych jest dozwolona w razie:
• konieczności prowadzenia akcji ratowniczych w celu ochrony życia lub 

zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, albo usunięcia awarii;
• szczególnych potrzeb pracodawcy.
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Praca nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700. Okres pra-
cy nocnej ustala się indywidualnie dla zakładu pracy, w układzie zbiorowym 
pracy, regulaminie pracy albo w ogłoszeniu. Pracownik którego rozkład czasu 
pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej 
lub u którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada 
na porę nocną, jest traktowany jako pracujący w nocy.

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określane w przepisach o 
dniach wolnych od pracy. Za pracę wykonywaną w niedziele i święta uważa 
się pracę wykonywaną między godziną 600 w tym dniu, a godziną 600 w dniu 
następnym, chyba że u danego pracodawcy ustalone zostały inne godziny. 

Praca w niedziele i święta jest dozwolona przy wykonywaniu prac poda-
nych w Kodeksie pracy, w tym w transporcie i komunikacji. Pracodawca wy-
konujący pracę w niedziele i święto powinien zapewnić pracownikowi inny 
dzień wolny od pracy:
• w zamian za pracę w niedziele – w okresie 6 dni kalendarzowych poprze-

dzających lub występujących po takiej niedzieli;
• w zamian za święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 
4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. W przypadku nieudzielenia dnia wol-
nego od pracy za pracę w niedziele i święto pracownikowi przysługuje za ten 
czas dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej przepisami Kodeku 
Pracy.

6.2. Systemy czasu pracy kierowców

Na podstawie przepisów ustawy o czasie pracy kierowców przy wykony-
waniu przewozów można stosować następujące systemy czasu pracy:
• podstawowy system czasu pracy;
• system równoważnego czasu pracy;
• system przerywanego czasu pracy;
• system zadaniowy.

Podstawowy system czasu pracy polega na wykonywaniu pracy przez 
8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Praca wy-
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konywana ponad dzienną lub tygodniową normę czasu pracy stanowi pracę 
w godzinach nadliczbowych.

W systemie równoważnego czasu pracy, czas pracy kierowców może być 
przedłużony do 12 godzin na dobę. Nadal jednak obowiązuje tygodniowy 
wymiar czasu pracy w wysokości 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pra-
cy. Dlatego czas pracy wydłużony w poszczególnych dniach wymaga równo-
ważenia skróceniem czasu pracy w innych dniach tygodnia lub stosowaniem 
dni dodatkowo wolnych od pracy. Praca wykonywana ponad przedłużoną 
dzienną normę czasu pracy oraz ponad zwykłą tygodniową normę czasu pra-
cy, stanowiącą 40 godzin, traktowana jest jako praca w godzinach nadliczbo-
wych. Harmonogram pracy kierowców powinien określać dni pracy oraz dni 
dodatkowo wolne od pracy.

System przerywanego czasu pracy, stosowany według z góry ustalonego 
harmonogramu, przewiduje jedną przerwę w pracy w ciągu dnia pracy. Prze-
rwa ta nie powinna trwać dłużej niż 5 godzin. Dopuszcza się stosownie syste-
mu przerywanego czasu pracy w ramach systemu równoważnego czasu pra-
cy, według z góry ustalonego rozkładu czasu pracy, z uwzględnieniem prze-
pisów dotyczących przerw w pracy i dobowego odpoczynku. Obowiązujące 
przepisy uzależniają stosowanie przerywanego czasu pracy od opracowania 
harmonogramu czasu pracy kierowcy, na dany okres rozliczeniowy, ustalają-
cego przerwę w pracy. W systemie przerywanego czasu pracy podczas wpro-
wadzonej przerwy kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. 
Wprowadzanej przerwy nie zalicza się do czasu pracy kierowcy. Za czas prze-
rwy przysługuje kierowcy prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy 
wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania, określonego 
stawką godzinową lub miesięczną.

Zadaniowy system czasu pracy polega na wyznaczeniu kierowcy zadań 
przewozowych, jakie ma on wykonać w ramach dobowego wymiaru czasu 
pracy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących przerw w pracy i gwaranto-
wanych okresów wypoczynku. Rozkład czasu pracy, w okresie wykonywania 
wyznaczonego zadania, ustala sam kierowca. Zadaniowy system czasu pra-
cy można stosować, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanych prze-
wozów lub ich organizacją, a zwłaszcza gdy utrudnione jest kontrolowanie 
wykonywania pracy przez kierowcę. Warunkiem stosowania tego systemu 
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jest właściwe określenie zadań dla kierowcy, jakie ma on wykonać w wyzna-
czonym czasie pracy. Wymaga to opracowania odpowiednich zadaniowych 
norm pracy. W zadaniowym systemie czasu pracy do czasu pracy kierowcy 
zalicza się czas wyznaczony na wykonanie zadania przewozowego.

Każdy z systemów czasu pracy kierowców ma określony zakres zastoso-
wania w przewozach osób wykonywanych autobusami. Stosowane systemy 
powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanych przewozów.

Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozlicze-
niowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie 
pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbio-
rowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalania regulaminu pracy. Zasady 
stosowania układów zbiorowych pracy i regulaminów pracy określają przepi-
sy Kodeksu Pracy.

6.3. Rodzaje aktywności zawodowej kierowców

Rozróżnienie poszczególnych rodzajów aktywności zawodowej ma istot-
ne znaczenie przy ustalaniu czasu pracy kierowców. Ustawa o czasie pracy 
kierowców rozróżnia następujące rodzaje aktywności zawodowej kierowców 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy:
• czas pracy;
• czas dyżuru;
• czas pozostawania w dyspozycji.

Pod pojęciem czasu pracy kierowcy rozumie się czas, w którym wykonując 
powierzone mu obowiązki znajduje się on na swoim stanowisku pracy i jest 
do dyspozycji pracodawcy. Stanowiskiem pracy kierowcy jest pojazd, którym 
wykonuje on przewozy oraz każde inne miejsce, w którym prowadzone są 
czynności związane z przewozem. Czas pracy kierowcy obejmuje w szczegól-
ności wszystkie czynności związane z przewozem drogowym, a zwłaszcza:
• prowadzenie pojazdu;
• nadzorowanie wsiadania i wysiadania pasażerów;
• przyjmowanie bagażu do przewozu i jego wydawanie; 
• wykonywanie czynności obsługi codziennej pojazdu;
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• utrzymywanie pojazdu w czystości;
• inne prace podejmowane w celu wykonania zadania przewozowego oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym osobom.
Do czasu pracy kierowców zalicza się również czas, w którym pozostaje 

on na swoim stanowisku pracy i jest w gotowości do wykonywania pracy, w 
szczególności podczas oczekiwania na pasażerów w wyznaczonych miejscach 
oraz podczas postojów na przejściach granicznych. Na podstawie przepisów 
Kodeku Pracy, do czasu pracy kierowcy zalicza się także przerwę w pracy na 
spożycie posiłku w wymiarze 15 minut, która przysługuje po przepracowa-
niu 6 godzin. 

Do czasu dyżuru zalicza się:
• czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy 

w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę, w za-
kładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;

• obowiązkowe przerwy udzielone kierowcy w czasie prowadzenia pojazdu 
lub w czasie pracy;

• w czasie prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców czas nieprzezna-
czony na kierowanie pojazdem przez jednego z kierowców.
Czas dyżuru nie zalicza się do czasu pracy. Jeżeli jednak kierowca nie wy-

pracował dobowego czasu pracy okres dyżuru zalicza się do czasu pracy 
w wymiarze do 8 godzin, a pozostały czas do czasu dyżuru.

Czas pozostawania do dyspozycji oznacza inne okresy niż te, które odno-
szą się do przerw w pracy i okresu odpoczynku. W tym czasie kierowca nie 
jest obowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, będąc jednocześnie 
w gotowości do rozpoczęcia lub kontynuowania prowadzenia pojazdu albo 
do wykonywania innej pracy. Okresy pozostawania w dyspozycji i ich prze-
widywania długości są znane kierowcy. W przewozach osób czas pozostawa-
nia w dyspozycji obejmuje w szczególności czas, w którym kierowca towarzy-
szy pojazdowi transportowanemu promem oraz czas oczekiwania na odpra-
wę graniczną. Okresów pozostawania w dyspozycji nie zalicza się do czasu 
pracy. Jeżeli jednak kierowca nie wypracował dobowego wymiaru czasu pra-
cy, czas pozostawania w dyspozycji zalicza się do czasu pracy w wymiarze za-
pewniającym wypracowanie dobowego czasu pracy wynoszącego 8 godzin. 
Pozostały czas pozostawania w dyspozycji zalicza się do czasu dyżuru.
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Za czas dyżuru przysługuje kierowcy wynagrodzenie w wysokości nie 
niższej od połowy wynagrodzenia określonego stawką godzinową lub mie-
sięczną. 

W ewidencji czasu pracy kierowców wyodrębnić należy poszczególne 
rodzaje aktywności zawodowej. Jest to wymagane dla potrzeb związanych 
z wynagradzaniem kierowców oraz nadzorowaniem przestrzegania obowią-
zujących przepisów w zakresie czasu ich pracy.

6.4. Organizowanie pracy kierowców

Stosowane rozwiązania związane z organizowaniem pracy kierowców po-
winny zapewnić zarówno pełną i właściwą realizację zadań przewozowych, 
jak również przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących czasu 
pracy kierowców i ich wypoczynku. Przy organizowaniu pracy kierowców 
duże znaczenie ma zastosowanie odpowiedniego systemu czasu pracy, dosto-
sowując go do rodzaju wykonywanych przewozów, uwzględniając przewozy 
regularne publiczne i specjalne oraz wahadłowe i okazjonalne.

Przewozy regularne o charakterze publicznym cechuje długi okres prowa-
dzenia przewozów w ciągu doby, realizowanie zadań przewozowych przez 
wszystkie dni tygodnia oraz zmienne natężenie przewozów. W okresie mię-
dzy rannym a popołudniowym szczytem przewozowym występują znacznie 
mniejsze potrzeby przewozowe. Powoduje to przestoje eksploatacyjne czę-
ści autobusów, co niekorzystanie wpływa na wykorzystanie czasu pracy kie-
rowców. Uzasadnia to stosowanie przerywanego czasu pracy dla części kie-
rowców. 

Wykonywanie pracy przez wszystkie dni w tygodniu wymaga aby kierow-
com w zamian za pracę w soboty, niedziele i święta udzielać dni wolnych od 
pracy w innych dniach tygodnia. Ilość kierowców zatrudnionych w przed-
siębiorstwach komunikacyjnych powinna zapewniać właściwe wykorzysta-
nie posiadanych autobusów. Zapewnić należy zastępstwo za kierowców ko-
rzystających z dni wolnych od pracy. Opracowane harmonogramu pracy po-
winny dokładnie określić, dla każdego z kierowców, dni pracy i dni wolne od 
pracy oraz okresy, kiedy stosowany jest przerywany czas pracy.
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Przewozy regularne specjalne o charakterze jednozmianowym charakte-
ryzują się wykonywaniem przewozów w godzinach rannych przy dowozie 
pracowników do zakładów pracy i uczniów ze szkół oraz w godzinach popo-
łudniowych przy ich odwozie do miejsc zamieszkania. Między tymi przewo-
zami występują przestoje kierowców, co uzasadnia stosowanie przerywanego 
czasu pracy. Jeżeli przewozy regularne pracowników realizują we własnym 
zakresie zakłady pracy przestoje kierowców występują na terenie zakładów 
pracy. Umożliwia to zatrudnienie kierowców w okresie ich przestoju do wy-
konywania prac zastępczych.

Przewozy wahadłowe oraz przewozy okazjonalne wykonywane są na róż-
ne odległości. W zależności od czasu wymaganego na wykonanie tych prze-
wozów można stosować różne rozwiązania:
• pojedyncze obsady kierowców, zatrudnionych w podstawowym lub rów-

noważnym systemie czasu pracy;
• podwójne obsady kierowców.

Stosując system równoważnego czasu pracy można wydłużyć czas pra-
cy kierowców w poszczególnych dniach do 12 godzin. Wymiar czasu pracy 
wydłużony w poszczególnych dniach wymaga jednak równoważenia przez 
krótszy czas pracy w innych dniach tygodnia lub stosowanie dodatkowych 
dni wolnych od pracy. Aby autobus nie miał przestoju w tych dniach, kiedy 
kierowca będzie miał dzień dodatkowo wolny od pracy, zachodzi potrzeba za-
trudnienia w tym czasie innego kierowcy.

Jeżeli stosuje się podwójne obsady kierowców na pojeździe, każdy z kie-
rowców w okresie 30 godzin powinien skorzystać z dziennego odpoczynku 
w wymiarze co najmniej 9 godzin. Oznacza to, że łączny czas pracy obu kie-
rowców może wynosić maksymalnie 21 godzin. Dzienny czas prowadzenia 
autobusu przez każdego z kierowców nie może jednak przekraczać 10 go-
dzin. W związku z tym pozostały czas można wykorzystać do wykonywa-
nia innych prac lub należy przedłużyć okres dziennego odpoczynku powy-
żej 9 godzin..
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Koszty przewozów autobusowych

7.1. Koszty własne działalności transportowej

Koszty określają nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej poniesione 
na wytworzenie określonej usługi transportowej. W przedsiębiorstwie trans-
portowym, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, są to nakłady 
związane z przewozem osób i ładunków, wykonywaniem robót ładunkowych 
i świadczeniem usług spedycyjnych. W przedsiębiorstwach nie transporoto-
wych, wykonujących przewozy dla potrzeb własnych, działalność transporto-
wa ma charakter pomocniczy w stosunku do prowadzonej działalności pod-
stawowej. Koszty związane z transportem stanowią część ogólnych kosztów 
przedsiębiorstwa.

Koszty działalności transportowej mogą mieć charakter jednorodny lub 
sprzężony. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo transportowe świadczy jeden 
rodzaj usługi transportowej występują koszty o charakterze jednorodnym. Je-
żeli realizuje kilka różnych rodzajów usług transportowych, koszty własne 
transportu mają charakter sprzężony. Celem ustalenia kosztów dla poszcze-
gólnych rodzajów działalności transportowej wymagane jest ich wydzielenie 
z ogólnych kosztów przedsiębiorstwa transportowego.

W przedsiębiorstwach nie transportowych, posiadających transport wła-
sny, koszty związane z prowadzoną pomocniczo działalnością przewozową 
mają charakter sprzężony. Koszty te wymagają wydzielenia z kosztów całko-
witych przedsiębiorstwa.

Występowanie kosztów dotyczących różnych rodzajów działalności, po-
woduje duże utrudnienia przy ustalaniu kosztów dla poszczególnych jedno-
rodnych usług transportowych. Za pomocą odpowiednich metod wydziela 
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się koszty własne przedsiębiorstwa poniesione w związku z wykonywaniem 
poszczególnych rodzajów usług transportowych. Od dokładności tych me-
tod zależy czy wyliczone koszty będą odpowiadać kosztom rzeczywiście po-
niesionym. 

Koszty własne działalności transportowej są w różnym stopniu powiąza-
ne z poszczególnymi rodzajami usług transportowych. Ze względu na powią-
zanie kosztów własnych z wykonywanymi rodzajami usług oraz sposób ich 
odnoszenia na poszczególne rodzaje działalności transportowej wyróżnia się 
koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty bezpośrednie to takie nakłady, które ponoszone są bezpośrednio 
na wykonanie danego rodzaju usługi transportowej. Koszty te można bez-
pośrednio rozliczyć, na podstawie dokumentacji i ewidencji źródłowej, na 
konkretny rodzaj usługi transportowej. Należą do nich między innymi kosz-
ty amortyzacji środków przewozowych, zużycie paliwa i ogumienia, obsłu-
gi i naprawy pojazdu, płace i ubezpieczenia kierowców oraz opłaty drogowe.

Koszty pośrednie to nakłady pośrednio związane z poszczególnymi rodza-
jami usług transportowych. Rozlicza się je na poszczególne rodzaje usług w 
sposób pośredni, za pomocą odpowiednich metod. Do kosztów pośrednich 
zalicza się koszty wydziałowe oraz koszty ogólnozakładowe. 

Do kosztów wydziałowych zalicza się te nakłady, które pośrednio są zwią-
zane z określonymi rodzajami usług transportowych. Są to na przykład pła-
ce i ubezpieczenia pracowników nieprodukcyjnych wykonujących określa-
ne czynności na rzecz danego rodzaju usługi lub koszty utrzymania obiek-
tów służących danej działalności. Odnoszenie tych nakładów do kosztów po-
szczególnych rodzajów działalności transportowej jest mniej dokładne, niż 
w przypadku koszów bezpośrednich. Dokładność uzależniona jest od tego, 
jakie nakłady zostaną zaliczone do kosztów wydziałowych oraz w jaki sposób 
nakłady te są ewidencjonowane. 

W transporcie własnym, prowadzonym przez przedsiębiorstwa nie trans-
porotowe, do kosztów wydziałowych transportu zaliczyć należy koszty dzia-
łalności transportowej pozostałe po ustaleniu kosztów bezpośrednich trans-
portu. W tym celu należy ustalić sposób wydzielenia ogólnych kosztów trans-
portu z kosztów całkowitych przedsiębiorstwa, a następnie określić sposób 
wydzielenia z kosztów transportu kosztów bezpośrednich i wydziałowych.
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Do kosztów ogólnozakładowych zalicza się nakłady związane z organiza-
cją, kierowaniem i obsługą przedsiębiorstwa jako całości. Nie są one związane 
z określonymi rodzajami działalności. Do kosztów tych zalicza się zwłaszcza 
płace i ubezpieczenia społeczne kierownictwa przedsiębiorstwa, pracowni-
ków komórek finansowo-księgowych i administracyjno-gospodarczych oraz 
nakłady związane z amortyzacją i utrzymaniem obiektów administracyjnych 
i socjalnych.

W przedsiębiorstwach transportowych koszty ogólnozakładowe rozlicza 
się na poszczególne rodzaje działalności stosując procentowy narzut tych 
kosztów do kosztów bezpośrednich. W tym celu ustala się jakie występu-
ją procentowe relacje między sumą kosztów ogólnozakładowych a całością 
kosztów bezpośrednich przedsiębiorstwa.

Duże trudności występują przy ustalaniu kosztów ogólnozakładowych 
transportu w przedsiębiorstwach nietransportowych. W transporcie relacje 
między kosztami ogólnozakładowymi a kosztami bezpośrednimi kształtują się 
inaczej niż w innych rodzajach działalności gospodarczej. Wynika to z innych 
możliwości i zasad rozliczania kosztów oraz ustalania kosztów bezpośrednich 
i pozostałych. Dlatego w przedsiębiorstwach nie transportowych, chcąc usta-
lić koszty całkowite dla określonych rodzajów działalności transportowej, po-
winno się dokonać narzutu kosztów ogólnozakładowych na podstawie ta-
kiego ich procentowego stosunku do kosztów bezpośrednich, jaki występu-
je w przedsiębiorstwach transportowych prowadzących podobną działalność. 
Można również ustalić normatywny procentowy narzut kosztów ogólnoza-
kładowych do kosztów bezpośrednich, korzystając z doświadczenia przedsię-
biorstw transportowych.

Złożoność problematyki kosztów transportu i trudności przy ustalaniu 
kosztów dla poszczególnych rodzajów działalności wymagają, aby przy two-
rzeniu zakładowego systemu ewidencji i kalkulacji kosztów własnych posłu-
giwać się sprawdzonymi rozwiązaniami. Błędy popełnione przy przeprowa-
dzaniu rachunku kosztów własnych transportu mogą spowodować podejmo-
wanie niewłaściwych decyzji. Odpowiedni rachunek kosztów wymagany jest 
zwłaszcza przy ustalaniu cen za świadczone usługi transportowe oraz prze-
prowadzaniu analizy i oceny ekonomicznej prowadzonej działalności prze-
wozowej. 
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W transporcie własnym szczegółowość i dokładność rachunku kosztów 
własnych jest zależna przede wszystkim od wielkości prowadzonej działal-
ności transportowej oraz jej wpływu na ogólne wyniki działalności przedsię-
biorstwa.

W praktycznej działalności wymagana jest znajomość nie tylko ogólnych 
kosztów transportu ale także kosztów jednostkowych. Przy ustalaniu kosztów 
jednostkowych, 

w zależności od rodzaju prowadzonej działalności transportowej oraz za-
stosowania tych kosztów, stosuje się różne nośniki kalkulacyjne. Najczęściej 
odnoszą się one do przebiegu i czasu pracy środków przewozowych oraz ofe-
rowanej bądź wykonanej pracy przewozowej.

7.2. Klasyfikacja kosztów własnych

W działalności transportowej najczęściej wykorzystuje się dwa zasadnicze 
układy klasyfikacyjne kosztów własnych:
• układ rodzajowy;
• układ kalkulacyjny.

W układzie rodzajowym grupuje się koszty według ich rodzaju. Rodzaje 
kosztów wynikają z rodzaju prowadzonej działalności transportowej oraz ich 
znaczenia. Uwzględnia się te rodzaje kosztów, które mają duży udział w kosz-
tach całkowitych przedsiębiorstwa. Przy wydzielaniu kosztów pod względem 
ich rodzaju bierze się również pod uwagę przeznaczenie i zastosowanie ukła-
du rodzajowego kosztów. Układ rodzajowy kosztów ma bardzo szerokie za-
stosowanie. Wykorzystywany jest przy planowaniu działalności przedsiębior-
stwa, kalkulowaniu cen za usługi transportowe, analizie uzyskiwanych wy-
ników, przeprowadzaniu rachunku ekonomicznego, kontrolowaniu efektyw-
ności ekonomicznej prowadzonej działalności. 

Przy wykonywaniu przewozów osób autobusami uwzględnia się najczę-
ściej następujące rodzaje kosztów:
• amortyzację autobusów;
• obsługi i naprawy autobusów;
• materiały pędne;
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• oleje i smary;
• ogumienie;
• płace i ubezpieczenia kierowców;
• podatek drogowy;
• koszty wydziałowe;
• koszty ogólnozakładowe.

Wysokość poszczególnych kosztów rodzajowych oraz ich udział w ogól-
nych kosztach przedsiębiorstwa uzależnione są głównie od rodzajów wyko-
nywanych przewozów osób.

Stosując układ kalkulacyjny kosztów uwzględnia się przeznaczenie ra-
chunku kosztów. Układ kalkulacyjny kosztów wykorzystywany jest przy usta-
laniu kosztów jednostkowych, ustalaniu cen za świadczenie usługi, przepro-
wadzaniu rachunku ekonomicznego, ocenie ekonomicznej wprowadzanych 
rozwiązań przewozowych oraz dla wielu innych potrzeb transportowych. 
Uwzględniając przeznaczenie danego układu kalkulacyjnego koszty odpo-
wiednio grupuje się według sposobu ich rozliczania i miejsc powstawania, 
odrębnie ujmując poszczególne pozycje kosztów bezpośrednich i pośrednich. 

W rozliczeniach kosztów stosuje się odpowiednie jednostki kalkulacyjne, 
których rodzaj dostosowuje się do potrzeb rozliczeniowych kosztów. W prze-
wozach osób jako jednostki kalkulacyjne najczęściej przyjmuje się:
• wozokilometr i wozogodzinę;
• pasażera i pasażerokilometr.

Na przyjętą jednostkę kalkulacyjną odnosi się koszty bezpośrednie oraz 
koszty pozostałe, ustalając całkowity koszt jednostkowy. Koszty pośrednie, na 
które składają się koszty wydziałowe i ogólnozakładowe, przenoszone są na 
jednostki kalkulacyjne za pomocą kluczy rozliczeniowych, które ustala się na 
podstawie występujących relacji między kosztami pośrednimi i bezpośred-
nimi. Uwzględniając potrzeby kalkulacyjne ustala się, na podstawie kosztów 
jednostkowych, koszty całkowite dla określonych rodzajów usług przewozo-
wych lub poszczególnych procesów przewozowych.
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7.3. Metody kalkulowania kosztów

Metody kalkulowania kosztów transportu zależą przede wszystkim od 
celu jakiemu mają służyć sporządzone na ich podstawie kalkulacje, Najczę-
ściej kalkuluje się koszty na:
• poszczególne rodzaje wykonywanych przewozów osób;
• poszczególne usługi przewozowe.

Kalkulując koszty na poszczególne rodzaje wykonywanych przewozów 
uwzględnia się:
• przewozy regularne publiczne;
• przewozy regularne specjalne;
• przewozy wahadłowe;
• przewozy okazjonalne.

Jeżeli wykonywane są przewozy krajowe oraz przewozy międzynarodo-
we można je również potraktować jako odrębne rodzaje usług transporto-
wych. Koszty kalkulowane na poszczególne rodzaje przewozów wykorzysty-
wane są przy planowaniu i analizie kosztów przedsiębiorstwa oraz ustalaniu 
taryf i opłat przewozowych.

Ustalając koszty na poszczególne usługi przewozowe bierze się pod uwa-
gę rodzaj zadania przewozowego i warunki przewozowe występujące przy 
jego realizacji. Uwzględnia się rodzaj stosowanego autobusu oraz wielkość 
jego przebiegu i czasu pracy. Tego rodzaju kalkulacje kosztów wykonywane 
są zwłaszcza przy ustalaniu cen umownych za konkretne usługi przewozowe. 
Koszty całkowite ustala się na podstawie kosztów jednostkowych. Do ustale-
nia kosztów jednostkowych przyjmuje się naturalne lub umowne jednostki 
kalkulacyjne. 

Naturalnymi jednostkami kalkulacyjnymi stosowanymi w przewozach 
osób są: jeden pasażer i jeden pasażerokilometr. Umownymi jednostkami 
kalkulacyjnymi są: wozokilometr – związany z przebiegiem środków prze-
wozowych i wozogodzina – związana z ich czasem pracy. Na wozokilometr 
kalkuluje się koszty zależne od przebiegu środków przewozowych, a na wo-
zogodzinę koszty związane z ich czasem pracy. Ustalając całkowite koszty 
jednostkowe bierze się pod uwagę koszty bezpośrednie oraz koszty pozo-
stałe. 
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W praktyce transportowej stosuje się różne metody kalkulowania kosztów 
jednostkowych. Ze względu na sposób ustalania kosztów można wyróżnić 
metody polegające na:
• ustalaniu kosztów rodzajowych dotyczących określonych przewozów bez-

pośrednio na przyjętą jednostkę kalkulacyjną;
• ustalaniu kosztów rodzajowych dotyczących określonych przewozów naj-

pierw na poszczególne nośniki kalkulacyjne, a następnie w wyniku doko-
nanych przeliczeń na przyjętą jednostkę kalkulacyjną;

• ustalanie kosztów rodzajowych dotyczących określonych przewozów na 
przyjętą jednostkę kalkulacyjną na podstawie zakładowych norm zużycia 
rzeczowych i osobowych czynników produkcji transportowej.
W transporcie stosuje się najczęściej pierwszą z podanych metod. Naj-

pierw kalkuluje się koszty rodzajowe dotyczące bezpośrednio przebiegu na 1 
wozokilometr oraz czasu pracy na 1 wozogodzinę. Następnie do tak skalkulo-
wanych kosztów jednostkowych dodaje się pozostałe koszty.

Do kosztów bezpośrednio związanych z przebiegiem autobusu (kp) zali-
cza się koszty:
• paliwa płynnego (kl);
• olejów i smarów (ks);
• ogumienia (ko);
• obsługi technicznej i napraw (kn);
• opłat drogowych (kod).

Do kosztów bezpośrednio związanych z przebiegiem można również za-
liczyć koszty amortyzacji autobusu (ka). Przy kalkulowaniu kosztów proce-
su przewozowego koszt jednostkowy amortyzacji autobusu ustalony metodą 
przebiegową jest bardziej dokładny od kosztu ustalonego na podstawie cza-
sowych odpisów amortyzacyjnych. 

Jednostkowy koszt zużycia oleju napędowego lub etyliny ustala się mno-
żąc średnie zużycie paliwa na 100 km przebiegu, w danym rodzaju przewo-
zów osób, przez autobus odpowiedniej marki i typu, przez średnią cenę pali-
wa oraz dzieląc wynik przez 100:
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gdzie:
kl – koszt jednostkowy zużycia paliwa płynnego (zł/km);
nl – średnie zużycie paliwa na 100 km przebiegu autobusu wykonującego 

dany przewóz (l/100 km);
cd – średnia cena 1 litra paliwa

Jeżeli autobus jest napędzany gazem lub energią elektryczną koszt jed-
nostkowy ustala się w podobny sposób.

Koszt zużycia olejów (silnikowego i przekładniowego) oraz smarów usta-
la się na podstawie ich średniego zużycia na 100 km przebiegu autobusu oraz 
ceny ich zakupu. Zużycie oleju silnikowego i oleju przekładniowego można 
ustalać na podstawie zużycia rzeczywistego lub stosując normatywne wskaź-
niki zużycia tych materiałów w stosunku do zużycia paliwa płynnego.
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gdzie:
ks – koszt jednostkowy zużycia olejów i smarów (zł/km);
nls – średnie zużycie oleju silnikowego n 100 km przebiegu autobusu (l/100 

km);
nlp – średnie zużycie oleju przekładniowego na 100 km przebiegu autobusu 

(l/100 km);
nlm – średnie zużycie smarów na 100 km przebiegu autobusów (kg/100km);
cs – cena zakupu 1 litra oleju silnikowego;
cp – cena zakupu 1 litra oleju przekładniowego;
cm – cena zakupu 1 kilograma smarów.

Przy kalkulowaniu kosztów należy ustalić czy zużycie olejów i smarów 
występujące przy przeprowadzaniu okresowych obsług technicznych i na-
praw autobusu zaliczane będzie do kosztów wykonania obsług i napraw czy 
też uwzględniane zostanie w samodzielnym składniku kosztów zużycia ole-
jów i smarów.

Jednostkowy koszt zużycia ogumienia ustala się dodając wartość wszyst-
kich opon, dętek i ochraniaczy, znajdujących się na kołach jezdnych autobusu 
oraz dzieląc otrzymaną sumę przez średni przebieg opony w okresie jej eks-
ploatacji:
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gdzie: 
ko – koszt jednostkowy zużycia ogumienia (zł/km);
J – liczba kół jezdnych autobusu;
co – cena jednej opony;
cd – cena jednej dętki;
cr – cena jednego ochraniacza;
no – średni przebieg opony w okresie jej eksploatacji na autobusie (km)

Do kosztów wykonania obsług technicznych i napraw autobusów zalicza 
się koszty robocizny oraz części zamiennych i innych materiałów. Koszt ten 
ustala się dla odpowiedniego typu autobusu, stosowanego w przewozach, dla 
których sporządza się kalkulację kosztów.
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gdzie:
kn – koszt jednostkowy wykonania obsług technicznych i napraw autobusu 

(zł/km);
nt – średnia pracochłonność wykonania obsług technicznych i napraw w ro-

boczogodzinach na 100 km przebiegu autobusów;
kh – średnie koszty osobowe na roboczogodzinę (wynagrodzenie pracowni-

ków wykonujących obsługi i naprawy autobusów wraz z obowiązują-
cymi narzutami na płace);

kr – średni koszt zużycia części zamiennych i innych materiałów przy prze-
prowadzaniu obsług technicznych i napraw autobusów – na 100 km 
przebiegu.

Koszty opłat drogowych uwzględnia się w kosztach, jeżeli w danym rodza-
ju przewozów przejazdy autobusów odbywają się po drogach krajowych ob-
jętych takimi opłatami. Jeżeli przewozy odbywają się częściowo po drogach 
objętych opłatami, a częściowo po drogach, na których takie opłaty nie są sto-
sowane, należy to uwzględnić w kalkulacji kosztów:

kod =  kd  wd
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gdzie:
kod – koszt jednostkowy opłat drogowych (zł/km)
kd – stawka opłaty drogowej ustalana na 1 km przebiegu autobusu;
wd – wskaźnik określający stosunek przebiegi autobusu po drogach objętych 

opłatami do ogólnego przebiegu.
W przypadku przejazdu autobusu po płatnych autostradach należy to rów-

nież uwzględnić w kosztach jednostkowych związanych z przebiegiem pojazdu.
Koszt jednostkowy amortyzacji ustala się dzieląc wartość autobusu dane-

go typu w stanie nowym, według aktualnych cen, przez ogólny jego przebieg 
w całym okresie eksploatacji:
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gdzie:
ka – koszt jednostkowy amortyzacji autobusu (zł/km);
Dp – wartość autobusu w stanie nowym według aktualnych cen;
Km – średni ogólny przebieg autobusu danego typu w całym okresie jego 

eksploatacji.
Całkowity koszt jednostkowy związany bezpośrednio z przebiegiem auto-

busów (kp) ustala się jako sumę jednostkowych kosztów rodzajowych:

kp = kl + ks + ko + kn + kod + ka.

Do kosztów bezpośrednio związanych z czasem pracy autobusów, które 
kalkuluje się na jedną wozogodzinę, zalicza się:
• karty osobowe obsady autobusu (ko);
• ubezpieczenia obowiązkowe autobusu od odpowiedzialności cywilnej (oc) 

i ewentualnie inne ubezpieczenia stosowane w danym rodzaju przewozów 
(ku).
Do kosztów osobowych zalicza się płace kierowców oraz koszty ich ubez-

pieczenia i inne koszty związane z ich zatrudnieniem. Jednostkowe koszty 
osobowe ustala się uwzględniając całkowite koszty osobowe kierowców sta-
nowiących obsadę danego typu autobusów za okres roku oraz dzieląc je przez 
ogólny czas pracy tych autobusów, także za okres roku:
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gdzie:
kk – jednostkowe koszty osobowe obsady autobusów (zł/wozogodz.);
Kk – całkowite koszty osobowe obsady autobusów danego typu za okres 

roku;
Tc – całkowity czas pracy autobusów danego typu za okres roku (wozogo-

dziny).
Przyjęcie za podstawę kalkulacji jednostkowych kosztów osobowych obsa-

dy autobusów z okresu roku, pozwala na uwzględnienie kosztów związanych 
z urlopami kierowców i innymi płatnymi nieobecnościami w pracy.

Koszty ubezpieczenia autobusu danego typu ustala się na podstawie rocz-
nych składek ubezpieczeniowych. Koszt jednostkowy na wozogodzinę usta-
la się dzieląc roczną składkę ubezpieczeniową przez roczny czas pracy auto-
busów danego typu:

 

              
 

                                               

 

                  

 

                    

 

kod =  kd  wd 

 

     
   

 

kp = kl + ks + ko + kn + kod + ka. 

 

        

 

        

 

kt = kk + ku. 

 

     
      

 

kwp = kp   Ww 

 

kwt = kt   Ww 

gdzie:
ku – koszt jednostkowy ubezpieczenia autobusów (zł/wozogodz.);
Ku – roczna składka ubezpieczeniowa stosowana dla danego typu autobusu;
Tc – całkowity czas pracy autobusu danego typu za okres roku (wozogodzi-

ny).
Jeżeli w danych rodzajach przewozów, poza obowiązkowym ubezpiecze-

niem od odpowiedzialności cywilnej, występują także inne ubezpieczenia, za 
podstawę ustalenia kosztu jednostkowego przyjmuje się sumę składek rocz-
nych. 

Całkowity koszt jednostkowy, związany bezpośrednio z czasem pracy au-
tobusu (kt) ustala się jako sumę jednostkowych kosztów rodzajowych:

kt = kk + ku.

Na koszty pozostałe, występujące w przewozach osób, składają się koszty 
wydziałowe oraz koszty ogólnozakładowe. Ustalając ogólne koszty jednost-
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kowe koszty te dolicza się do jednostkowych kosztów bezpośrednio związa-
nych z przebiegiem i czasem pracy autobusów.

W przedsiębiorstwie transportowym koszty wydziałowe dotyczą określo-
nych rodzajów działalności przewozowej. Celem ustalenia kosztu jednostko-
wego ustala się, za odpowiednio długi okres, jakie relacje występują w danej 
działalności między kosztami wydziałowymi, a sumą kosztów bezpośrednich, 
na którą składają się koszty związane z przebiegiem oraz czasem pracy środ-
ków przewozowych. Mnożąc koszty jednostkowe, dotyczące bezpośrednio 
przebiegu i czasu pracy autobusów, przez ustalony w podany sposób wskaź-
nik relacji kosztów i kalkuluje się jednostkowe koszty wydziałowe.
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kwp = kp  Ww
kwt = kt  Ww

gdzie:
Ww – wskaźnik relacji między sumą kosztów wydziałowych a sumą kosztów 

bezpośrednich dla określonych rodzajów działalności przewozowej;
Kw – suma kosztów wydziałowych za dany okres;
Kp – suma kosztów związanych bezpośrednio z przebiegiem autobusów za 

dany okres;
Kt – suma kosztów związanych bezpośrednio z czasem pracy autobusów 

za dany okres;
kwp – jednostkowy koszt wydziałowy związany z przebiegiem autobusów;
kwt – jednostkowy koszt wydziałowy związany z czasem pracy autobusów;
kp – całkowity koszt jednostkowy związany bezpośrednio z przebiegiem 

autobusów;
kt – całkowity koszt jednostkowy związany bezpośrednio z czasem pracy 

autobusów.
W podobny sposób ustala się jednostkowe koszty ogólnozakładowe, z tą 

różnicą, że dla ustalenia relacji między kosztami ogólnozakładowymi, a kosz-
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tami bezpośrednimi przyjmuje ogólną sumę kosztów bezpośrednich przed-
siębiorstwa, dotyczących wszystkich rodzajów działalności transportowej. 
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kop = kp  Wo
kot = kt  Wo

gdzie:
Wo – wskaźnik relacji między suma kosztów ogólnozakładowych przedsię-

biorstwa a sumą kosztów bezpośrednich  dotyczących wszystkich ro-
dzajów działalności;

Ko – suma kosztów ogólnozakładowych za dany okres;
Kpc – suma kosztów związanych bezpośrednio z przebiegiem autobusów za 

dany okres, dotyczących wszystkich rodzajów przewozów;
Ktc–  uma kosztów związanych bezpośrednio z czasem pracy autobusów za 

dany okres, dotyczących wszystkich rodzajów przewozów;
kop – jednostkowy koszt ogólnozakładowy związany z przebiegiem autobu-

sów;
kot – jednostkowy koszt ogólnozakładowy związany z czasem pracy auto-

busów.
Ustalając całkowite koszty jednostkowe do kosztów jednostkowych zwią-

zanych bezpośrednio z przebiegiem oraz czasem pracy dodaje się jednostko-
we koszty wydziałowe oraz ogólnozakładowe.

kpc = kp + kwp + kop
ktc = kt + kwt + kot

gdzie:
kpc – koszt jednostkowy całkowity związany z przebiegiem autobusów (zł/

wozokm.);
ktc – koszt jednostkowy całkowity związany z czasem pracy autobusów (zł/

wozogodz.);
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Ze względu na dużą pracochłonność czynności związanych ze sporządze-
niem kalkulacji kosztów jednostkowych dla poszczególnych rodzajów prze-
wozów z uwzględnieniem typów stosowanych autobusów, tak szczegółowe 
kalkulacje powinno się sporządzać jednorazowo na początku roku. Należy 
równocześnie ustalić dla jakich rodzajów przewozów i typów autobusów po-
trzebne są odrębne kalkulacje kosztów jednostkowych. Na podstawie kosz-
tów jednostkowych można w ciągu roku dokonywać różnych ustaleń, wyma-
gających przeprowadzenia rachunku kosztów.

Chcąc ustalić koszty ponoszone przy wykonywaniu określonego przewo-
zu bierze się pod uwagę ogólny przebieg i ogólny czas pracy autobusu oraz 
koszty jednostkowe całkowite ustalone na wozokilometr i wozogodzinę dla 
takiego rodzaju przewozu:

kz = Km  kpc + Tp ktc

gdzie:
kz – koszt całkowity wykonania określonego przewozu;
Km – ogólny przebieg autobusu (wozokm.);
Tp – ogólny czas pracy autobusu (wozogodz.)

Chcąc ustalić koszty ponoszone przy przewozie jednego pasażera na okre-
śloną odległość uwzględnia się całkowite koszty jednostkowe związane z 
przebiegiem i czasem pracy autobusu oraz planowaną lub wykonaną pracę 
przewozową i odległość przewozu. Pracę przewozową ustala się przy pomo-
cy wskaźników techniczno – eksploatacyjnych stosowanych w transporcie 
drogowym.
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gdzie:
kpk – koszt przypadający na 1 pasażerokilometr (zł/pasażerokm.);
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kp – koszt przewozu 1 pasażera na określoną odległość (zł/pasażer);
B – współczynnik wykorzystania przebiegu autobusu (stosunek przebiegu 

z pasażerami do ogólnego przebiegu autobusu);
Q – ilość miejsc w autobusie;
E – współczynnik wykorzystania pracy przewozowej (stosunek wykonanej 

pracy przewozowej do oferowanej pracy przewozowej);
Vk – średnia prędkość komunikacyjna (km/h);
Lo – średnia odległość przewozu pasażera.

W praktyce transportowej występują zróżnicowane cele i zdania przy prze-
prowadzaniu rachunku kosztów własnych. Mogą one dotyczyć całego przed-
siębiorstwa, jak również poszczególnych odcinków jego działalności, a na-
wet konkretnych usług przewozowych. Celem rachunku kosztów może być 
ocena różnych wariantów przewozowych, ocena ekonomiczna prowadzonej 
działalności lub ustalenie opłat przewozowych. Wymaga to zastosowania róż-
nych rozwiązań kalkulacyjnych oraz ustalenia kosztów w różnych przekro-
jach. Dlatego wskazane jest, zwłaszcza w większych jednostkach transpor-
towych, ustalenie zakładowego systemu ewidencji, kalkulacji i kontroli kosz-
tów własnych. W jego ramach należy przewidzieć pożądane podsystemy, któ-
re mogą dotyczyć poszczególnych rodzajów działalności, określonych rodza-
jów przewozów, poszczególnych procesów przewozowych lub określonych 
rodzajów środków przewozowych. System zakładowy i jego podsystemy po-
winny uwzględniać:
• cele, zadania oraz przeznaczenie systemu i jego podsystemów;
• rodzaje działalności, których dotyczy system i jego podsystemy;
• rodzaje kosztów bezpośrednich i pozostałych, które wymagają wyodręb-

nienia i uwzględnienia w rachunku kosztów;
• sposób ewidencjonowania kosztów;
• metody kalkulowania kosztów;
• przyjęte jednostki i nośniki kalkulacyjne kosztów;
• sposób i terminy przeprowadzania rachunku kosztów;
• sposób i terminy informowania o poniesionych kosztach.

Uproszczony zakładowy system ewidencji, analizy i kontroli kosztów wła-
snych transportu powinny również posiadać przedsiębiorstwa nie transpor-
towe, posiadające w większych ilościach pojazdy samochodowe, zwłaszcza je-
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żeli koszty transportu mają znaczny udział w ogólnych kosztach działalności 
gospodarczej. W przedsiębiorstwach tych podstawowe znaczenie ma wydzie-
lenie głównych kosztów rodzajowych transportu z całości kosztów, uwzględ-
niając to w prowadzonej ewidencji kosztów oraz w dokumentacji, na podsta-
wie której koszty te są ewidencjonowane.

Zakładowy system rachunku kosztów powinien być kompleksowy oraz 
zapewniać jednolitość stosowanych rozwiązań. Stosowane metody powinny 
zapewniać dokładny rachunek kosztów, odpowiadający kosztom rzeczywi-
stym ponoszonym przez przedsiębiorstwo. System zakładowy kosztów powi-
nien zapewnić podejmowanie właściwych decyzji w zakresie tych zagadnień, 
które mają wpływ na zarządzanie kosztami.

7.4. Czynniki mające wpływ na poziom kosztów własnych w przewo-
zach osób

Na poziom kosztów własnych mają wpływ różne czynniki, zarówno zależ-
ne jak również niezależne od przedsiębiorstwa.

W przewozach osób na poziom kosztu pasażerokilometra mają wpływ 
przede wszystkim następujące czynniki:
• charakter zadania przewozowego;
• warunki przewozowe;
• rodzaj autobusu stosowanego przy wykonywaniu przewozów;
• organizacja przewozów;
• racjonalne zużycie rzeczowych i  osobowych czynników produkcji trans-

portowej.
Z charakteru zadania przewozowego wynikają te uwarunkowania, któ-

re mają wpływ przede wszystkim na czas pracy autobusów, ich wykorzysta-
nie pod względem przebiegu i czasu pracy oraz wydajność w pasażerokilo-
metrach przy wykonywaniu przewozów. Na poziom wydajności autobusów 
przy wykonywaniu przewozów mają wpływ:
• w publicznych przewozach regularnych: wielkość potoków przewo-

zowych, ich natężenie kierunkowe i czasowe oraz odległość przewo-
zu;
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• w przewozach regularnych specjalnych: ilość osób przewożonych w obu 
kierunkach o podobnej porze dnia, odległość przewozu i wielkość przesto-
jów międzykursowych;

• w przewozach wahadłowych: ilość jednorazowo przewożonych pasaże-
rów w poszczególnych kursach i w obu kierunkach oraz odległość przewo-
zu;

• w przewozach okazjonalnych: ilość przewożonych osób, odległość prze-
wozu oraz przestoje występujące w czasie wykonywania zadania przewo-
zowego.
Spośród warunków przewozowych największy wpływ na wydajność au-

tobusów i kosztu przewozu mają warunki ruchu drogowego. Wynika to z ro-
dzaju dróg, po których odbywają się przewozy, jakości ich nawierzchni oraz 
profilu podłużnego i poprzecznego. Na prędkość techniczną autobusów duży 
wpływ ma także natężenie ruchu drogowego.

Na koszty pracy przewozowej duży wpływ ma rodzaj i typ autobusu, 
a zwłaszcza ilość miejsc i wyposażenie. W przeliczeniu na jedno miejsce i jeden 
kilometr przebiegu (miejscokilometr) najniższe koszty występują przy zastoso-
waniu wielomiejscowych autobusów typu miejskiego, a najwyższe przy wyko-
nywaniu przewozów autobusami typu autokar. W porównaniu z autobusami 
wielomiejscowymi wyższe koszty występują przy zastosowaniu mikrobusów. 

Duży wpływ na wydajność autobusów i koszty pracy przewozowej ma 
organizacja przewozów. Sposób zorganizowania procesów przewozowych 
oddziałuje zwłaszcza na wykorzystanie czasu pracy, przebiegu i pojemności 
autobusów. Spory wpływ na koszty zużycia rzeczowych wyników produk-
cji transportowej ma racjonalne gospodarowanie paliwami płynnymi, ogu-
mieniem tradycyjnym oraz częściami zamiennymi. Na koszty osobowe duży 
wpływ ma właściwe wykorzystanie czasu pracy kierowców, a także stosowa-
ny system pracy.

Spośród podanych czynników mających wpływ na koszty pracy przewo-
zowej, występują takie, które wynikają z charakteru zadań przewozowych 
i warunków przewozowych. Na czynniki te przedsiębiorstwo transportowe 
nie ma wpływu. Poziom kosztów uwarunkowany czynnikami obiektywny-
mi, niezależnymi od przewoźnika, powinien być uwzględniony w cenach za 
świadczone usługi przewozowe.
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Konsekwencje ekonomiczne wynikające z poziomu techniczno – organi-
zacyjnego procesów przewozowych, jako zależne od przewoźnika, powinno 
ponosić przedsiębiorstwo transportowe. 

Rozwiązania techniczno – organizacyjne, stosowane przy realizowaniu 
procesów przewozowych wymagają ciągłej poprawy. Stanowi to jedno z pod-
stawowych zadań w procesie zarządzania transportem drogowym.



Rozdział ósmy

Ceny usług w przewozach autobusowych

8.1. Zasady ustalania cen w przewozach osób

W przewozach osób o charakterze zarobkowym powszechne są stosowane 
ceny za świadczone usługi przewozowe, które w warunkach gospodarki ryn-
kowej są pieniężnym wyrazem ich wartości. Cena określa wartość usługi wy-
rażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić 
przedsiębiorcy. Poziom cen powinien zapewnić przedsiębiorcy pokrycie uza-
sadnionych kosztów własnych oraz uzyskanie godziwego zysku, umożliwia-
jąc mu samofinansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. 

W publicznych regularnych przewozach osób ceny usług przewozowych 
podawane są w taryfach. Taryfa przewozowa stanowi podany do publicz-
nej wiadomości zestaw cen i warunków, jakie są stosowne przy świadczeniu 
usług przewozowych.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe, zobowiązuje prze-
woźnika wykonującego odpłatnie przewóz osób na podstawie zawartej umo-
wy, do podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, 
stosowane przez niego taryfy.

W regularnej komunikacji publicznej umowę przewozu zawiera się przez 
nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży. Na bilecie powinny 
być umieszczone następujące dane:
• nazwa przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbioro-

wego;
• relacja lub strefa przejazdu;
• wysokość należności za przejazd;
• zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu.



Logistyka przewozów autobusowych150

Na bilecie mogą być umieszczone także inne informacje, jeżeli jest to nie-
zbędne dla przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbioro-
wego.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ustala między 
innymi następujące warunki obowiązujące przy wykonywaniu publicznych 
przewozów regularnych w transporcie drogowym:
• należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasa-

żer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego 
zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących;

• cennik opłat jest podawany do publicznej wiadomości przy kasach dwor-
cowych oraz w każdym autobusie wykonującym przewozy osób, przy 
czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych.
Przepisy ustawy wymagają, aby do wniosku o wydanie zezwolenia na wy-

konywanie regularnych przewozów osób w publicznym transporcie drogo-
wym, dołączyć także cennik, stanowiący podstawę pobierania opłat za prze-
jazd. 

W grupowych przewozach osób umowę przewozu zawiera z przewoźni-
kiem organizator takiego przewozu. W umowie określa się relacje przewozu, 
warunki przewozu oraz ceny.

Zasady i tryb kształtowania cen towarów i usług określają przepisy ustawy 
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach [Dz.U. z 2013 r., poz. 385, z póź zm.]. Zasadą jest, 
że cenę towarów i usług uzgadniają strony umowy. Ograniczenie swobody 
uzgadniania cen mogą być wprowadzane tylko do towarów i usług określo-
nych w ustawie, przez zastosowanie cen urzędowych. Ceny urzędowe usta-
lane są w rozporządzeniu wydanym przez właściwy organ administracji rzą-
dowej lub w uchwale wydanej przez organ stanowiący właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego. Na podstawie przepisów ustawy ceny urzędowe 
mogą być ustalane za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbioro-
wym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej:
• przez Rade Gminy – w gminnych przewozach pasażerskich;
• przez Radę Powiatu – w powiatowych przewozach pasażerskich;
• przez Sejmik Wojewódzki – w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

W przewozach regularnych w publicznym transporcie drogowym nie-
którym pasażerom przysługują ulgowe przejazdy. Na podstawie przepisów 
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wstawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym cennik opłat musi 
także zawierać ceny biletów ulgowych:
• określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy dnia 

20 czerwca 1992 r., o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego [Dz. U. z 2012 r., poz. 1138, z 2013 r., 
poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r., poz. 1863 z póź. zm.];

• wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, 
jeżeli podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił z przewoźnikiem w drodze 
umowy warunki zwrotu kosztów ustanowionych ulg;

• zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu wydanym przez upraw-
nione organy na wykonywanie krajowych przewozów regularnych.
Na podstawie otrzymanych uprawnień wiele jednostek samorządu teryto-

rialnego wprowadziło własne ulgi przy wykonywaniu przewozów w publicz-
nym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. W stosun-
ku do niektórych grup pasażerów wprowadzono także przejazdy bezpłatne. 
Wymaga to uwzględnienia w stosowanych taryfach przewozowych.

W publicznym transporcie autobusowym na sposób ustalania cen zasadni-
czy wpływ ma rodzaj zawartej umowy o świadczenie usług. Usługi te mogą 
być świadczone w formie umowy najmu środków przewozowych lub w for-
mie umowy przewozu.

Umowa najmu środków przewozowych polega na tym, że zamawiający 
zgłasza potrzebę wynajęcia określonego środka przewozowego. W zamówie-
niu składanym przedsiębiorcy transportowemu podaje on:
• rodzaj potrzebnego autobusu;
• czas, na jaki wynajmuje autobus;
• miejsce podstawienia autobusu.

Właściciel autobusu może dodatkowo żądać podania w zamówieniu ro-
dzaju zadania przewozowego, jakie ma być wykonywane wynajętym auto-
busem, dobowe czasy pracy autobusu oraz inne informacje potrzebne mu 
do właściwego wykonania zamówienia. Przy umowie najmu przedsiębiorca 
transportowy odpowiada za:
• podstawienie do dyspozycji najemcy, w ustalonym miejscu i czasie odpo-

wiedniego typu autobusu, sprawnego technicznie oraz spełniającego wy-
magania wynikające z przepisów ruchu drogowego;
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• wyznaczenie do prowadzenia autobusu w wymaganej ilości kierowców, 
o wymaganych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych, uwzględnia-
jąc obowiązujące przepisy dotyczące kwalifikacji i czasu pracy kierowców.
Za prawidłową organizację procesu przewozowego odpowiedzialność po-

nosi wynajmujący autobus. Wykonując przewozy powinien on przestrzegać 
obowiązujących przepisów dotyczących eksploatacji środków przewozowych 
oraz czasu pracy kierowców. Odpowiada on za szkody, jakie poniósł wynaj-
mujący autobus z jego winy, w okresie eksploatacji autobusu. Wynajmujący 
powinien poinformować kierowców o ich obowiązkach w okresie najmu au-
tobusu.

Przy najmie autobusów należność za usługę najmu można ustalać na pod-
stawie pracy środków przewozowych, ustalonej w wozokilometrach oraz w 
wozogodzinach. Zawierając umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się 
do przewiezienia pasażerów na ustalonej trasie i w określonym czasie za z 
góry ustaloną opłatę. 

W publicznej komunikacji regularnej trasa przewozu i czas przewozu po-
dawane są w rozkładzie jazdy, a opłaty za przewóz w taryfie. Cena ustalana 
jest za przewóz jednego pasażera na określoną odległość. Umowa o przewóz 
zawsze występuje przy wykonywaniu autobusami publicznych przewozów 
regularnych. W pozostałych rodzajach przewozów osób mogą być stosowa-
ne zarówno umowy przewozu, jak również umowy o najem środków prze-
wozowych.

8.2. Kalkulowanie cen w przewozach osób

Za podstawę kalkulowania opłat za najem autobusu można przyjąć ogól-
ny przebieg autobusu oraz ogólny efektywny czas jego pracy, które wykona-
ne zostały w związku z realizacją zawartej umowy najmu. 

Ustalając ogólny przebieg autobusu bierze się pod uwagę zarówno prze-
bieg wykonany w związku z realizacją danego procesu przewozowego, jak 
również przebiegi zerowe wykonane z miejsca garażowania autobusu do 
miejsca rozpoczęcia przewozu oraz z miejsca zakończenia przewozu do miej-
sca garażowania.
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Ustalając ogólny efektywny czas pracy autobusu, bierze się pod uwagę czas 
związany z realizacją danego zadania przewozowego, czas związany z prze-
jazdami zerowymi między miejscem garażowania autobusu a miejscami roz-
poczęcia i zakończenia przewozu oraz wszelkiego rodzaju postoje autobusu 
występujące w czasie wykonywania przewozu, wynikłe z dyspozycji wynaj-
mującego środek przewozowy. Do czasu pracy autobusu zalicza się również 
postoje wynikające z obowiązkowych przerw stosowanych w czasie długo-
trwałej jazdy kierowców. Do efektywnego czasu pracy autobusu nie zalicza 
się postoju związanego z dobowym czasem wypoczynku kierowcy.

Kalkulując ceny za 1 wozokilometr i 1 wozogodzinę uwzględnia się całko-
wite koszty jednostkowe oraz założony zysk:

cp = kpc + zp
ct = kpt + zt

gdzie:
cp – cena za 1 kilometr przebiegu autobusu (zł/wozokm);
ct – cena za 1 godzinę efektywnej pracy autobusu (zł/wozogodz.);
kpc – koszt jednostkowy całkowity związany z przebiegiem autobusu (zł/

wozokm.);
kpt– koszt jednostkowy całkowity związany z czasem pracy autobusu (zł/

wozogodz.);
zp – kwota zysku na 1 kilometr przebiegu autobusu;
zt – kwota zysku na 1 godzinę pracy autobusu.

Koszty jednostkowe całkowite na wozokilometr i wozogodzinę przyjmu-
je się na podstawie przeprowadzonej kalkulacji kosztów dla danego rodzaju 
przewozu osób, uwzględniając rodzaj i typ wynajmowanego autobusu. Kwo-
ty zysku odnoszone na 1 kilometr przebiegu i 1 godzinę pracy autobusu usta-
la się na podstawie założonego wskaźnika rentowności oraz procentowego 
narzutu zysku do ogólnych kosztów związanych z przebiegiem i czasem pra-
cy autobusów.

Należność za wynajem autobusu ustala się jako iloczyn ogólnego przebie-
gu autobusu i ceny za 1 kilometr oraz iloczyn ogólnego czasu pracy autobusu 
i ceny za 1 godzinę pracy autobusu:
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Nep = km  cp
Net = T  ct

gdzie:
Nep – należność za przebieg autobusu;
Net – należność za czas pracy autobusu;
km – ogólny przebieg autobusu (wozokm.);
T – ogólny czas pracy autobusu (wozogodz.);
cp – cena za 1 kilometr przebiegu autobusu (zł/wozokm.);
ct – cena za 1 godzinę pracy autobusu (zł/wozogodz.)

Ogólna należność za wynajem autobusu (ON) stanowi sumę należności za 
przebieg autobusu (Nep) oraz za czas pracy autobusu (Net):

ON = Nep + Net

W przypadku stosowania taryf przewozowych ustala się cenę za przewóz 
1 pasażera, z uwzględnieniem odległości przewozu. Przy ustalaniu ceny kal-
kuluje się koszty bezpośrednie i pozostałe oraz założony zysk w przeliczeniu 
na 1 pasażera, biorąc pod uwagę uzyskiwaną wydajność w danych warun-
kach eksploatacyjnych. Wyliczając koszty powinno się uwzględniać zarówno 
te, które związane są z realizacją procesu przewozowego, jak również koszty 
pozostałe wynikające z przebiegów zerowych autobusów. 

Cenę za przewóz 1 pasażera na określoną odległość można wyliczyć na 
podstawie wzoru:
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 gdzie:
Cpo – cena za przewóz 1 pasażera na określoną odległość (zł/pas.);
kpc – koszt jednostkowy całkowity związany z przebiegiem autobusu (zł/

wozokm.);
kpt– koszt jednostkowy całkowity związany z czasem pracy autobusu (zł/

wozogodz.);
zp – kwota zysku na 1 kilometr przebiegu autobusu;
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zt – kwota zysku na 1 godzinę pracy autobusu;
Vk – średnia prędkość komunikacyjna (km/h);
B – współczynnik wykorzystania przebiegu autobusów (stosunek prze-

biegu z pasażerami do ogólnego przebiegu);
Q – pojemość autobusu (ilość miejsc);
E – współczynnik wykorzystania pracy przewozowej (stosunek wykona-

nej pracy przewozowej do oferowanej pracy przewozowej);
Lo – odległość przewozu pasażera (km).

Ustalając ceny za świadczone usługi przewozowe na podstawie kosz-
tów własnych przedsiębiorstwa i założonego zysku może się okazać, że nie 
znajdują one akceptacji na rynku transportowym, ponieważ ceny stosowa-
ne przez innych przewoźników są niższe. Może to spowodować niewykorzy-
stanie posiadanej zdolności przewozowej. W takim przypadku przedsiębior-
stwo przewozowe, aby uniknąć przestojów autobusów i kierowców z powo-
du braku zatrudnienia, powinno obniżyć cenę do wysokości skalkulowane-
go zysku. Równocześnie przedsiębiorstwo powinno podjąć działania mają-
ce na celu obniżenie kosztów własnych i wygospodarowywanie zysku. Peł-
ne wykorzystanie potencjału przewozowego po obniżonych cenach zapewni 
przedsiębiorstwu pełne pokrycie kosztów własnych z uzyskanych przycho-
dów. Gdyby wystąpiły przestoje autobusów i kierowców narazi to przedsię-
biorstwo na straty.

8.3. Tśaryfy przewozowe 

Taryfy przewozowe oparte na kosztach uwzględniają czynniki mające 
wpływ na nich poziom. Ze względu na koszty związane z przewozem pasa-
żerów w taryfach uwzględnia się tak zwaną różniczkę pionową oraz różnicz-
kę poziomą. W ramach różniczki pionowej uwzględnia się wpływ odległości 
przewozu pasażera na poziom cen. W ramach różniczki poziomej uwzględnia 
się inne czynniki mające wpływ na poziom cen. 

Nazwy różniczek wynikają ze sposobu uwzględniania w taryfie odległości 
przewozu oraz innych czynników mających wpływ na poziom cen. Ze wzglę-
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du na odległość przewozu różnicuje się ceny w taryfie w ujęciu pionowym, 
natomiast inne czynniki uwzględnia się w ujęciu poziomym.

Odległość przewozu ma wpływ zarówno na koszty związane z przebie-
giem autobusu, jak również związane z jego czasem pracy. Wraz ze wzrostem 
odległości suma kosztów wzrasta, jednak wolniej od przyrostu odległości. 
Wynika to ze wzrostu prędkości komunikacyjnej wraz z wydłużaniem dłu-
gości linii komunikacyjnych oraz mniejszym udziałem czasów postojów mię-
dzykursowych autobusów na przystankach początkowych i końcowych w 
ogólnym ich czasie pracy. Powoduje to obniżenie kosztów związanych z cza-
sem pracy środków przewozowych na jednostkę wykonanej pracy przewo-
zowej. Również koszty związane z odprawą podróżnych maleją na jednost-
kę pracy przewozowej wraz ze wzrostem odległości przewozu. Dlatego taryfy 
odległościowe oparte na kosztach mają charakter degresywny w odniesieniu 
do wykonywanej pracy przewozowej. Wraz ze wzrostem odległości przewo-
zu pasażera ceny wzrastają wolniej od przyrostu odległości. Jedynie w komu-
nikacji miejskiej, wykonywanej na krótkich odległościach, stosuje się taryfy, 
w których wzrost cen jest proporcjonalny do przyrostu odległości przewozu.

Ze względu na różniczkę poziomą różnicuje się opłaty, przy takiej samej 
odległości przewozu, ze względu na szybkość przewozu i wygodę podróżo-
wania. Przewozy pośpieszne są wykonywane w krótszym czasie od przewo-
zów zwykłych, a w jeszcze krótszym czasie przewozy ekspresowe. Skróce-
nie przewozu uzyskuje się głównie przez ograniczenie ilości postojów auto-
busów na przystankach pośrednich i zwiększenie prędkości komunikacyjnej. 
W przewozach ekspresowych często autobus ma postój tylko na pierwszym 
i ostatnim przystanku, na których odbywa się wsiadanie oraz wysiadanie pa-
sażerów.

Podstawa różnicowania cen może być również wygoda podróżowania. 
W przewozach na dalekie odległości często są stosowane autobusy typu auto-
kar, które są znacznie droższe w eksploatacji w porównaniu ze zwykłymi auto-
busami, w przeliczeniu na jednostkę oferowanej pracy przewozowej. Wynika 
to z dodatkowego wyposażenia tego typu autobusu oraz zapewnienia większej 
powierzchni dla jednego pasażera, co skutkuje mniejszą ilością miejsc.

W publicznej komunikacji autobusowej stosuje się różne systemy taryfo-
we, inne w komunikacji miejskiej oraz w przewozach pozamiejskich. 
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W komunikacji miejskiej stosuje się:
• taryfy jednolite;
• taryfy strefowe;
• taryfy czasowe.

Taryfa jednolita polega na stosowaniu jednej ceny za przejazd na określo-
nej trasie, bez względu na odległość przewozu. Niezależnie od tego, czy pa-
sażer jedzie na jednym odcinku, czy na całej trasie, stosuje się bilet posiadają-
cy tę samą cenę. Taryfa jednolita znajduje zastosowanie przy wykonywaniu 
przewozów na bardzo krótkich liniach komunikacyjnych.

W przypadkach, gdy linie autobusowe są długie stosuje się taryfy strefo-
we. Wówczas ustala się kilka stref taryfowych, a określonej odległości, dla któ-
rych ustala się inne opłaty za przejazd. Przejazd najmniejszego nawet odcin-
ka w danej strefie taryfowej traktowany jest jako przejazd całej strefy. Taryfy 
ustalane dla dwóch i większej ilości stref mogą zawierać jednolite lub zróżni-
cowane stawki za pasażerokilometr.

W taryfie czasowej różnicuje się ceny w zależności od czasu przejazdu, bez 
względu na odległość przewozu. Pasażer wykupuje bilet na określony czas 
przejazdu, który jest ważny na różne linie komunikacyjne obsługiwane przez 
danego przewoźnika. 

W publicznych przewozach regularnych, regionalnych, wojewódzkich, 
krajowych i międzynarodowych, stosuje się taryfy odległościowe, ze zróżni-
cowanymi cenami dla przewozów zwykłych, pospiesznych i ekspresowych. 
Taryfa odległościowa zazwyczaj ma charakter degresywny, ponieważ staw-
ka za jednostkę pracy przewozowej maleje wraz ze wzrostem odległości prze-
wozu.

Przy taryfie degresywnej stosowana jest najczęściej degresja strefowa. Dla 
każdej strefy ustala się odrębne stawki opłat, których wartość maleje, przy 
przechodzeniu do kolejnych stref. Cena ustalana dla określonej odległości 
przewozu stanowi sumę stawek ustalonych dla kolejnych stref. Powoduje to, 
że wraz ze wzrostem odległości przewozu cena za jednostkę pracy przewo-
zowej maleje, a dynamika wzrostu cen jest wolniejsza od wzrostu odległości 
przewozu.

W publicznej regularnej komunikacji autobusowej stosuje się również bi-
lety miesięczne na przejazd na określonej trasie. Podaną w tych biletach cenę 
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ustala się na podstawie cen za jednorazowy przejazd na danej trasie oraz zało-
żonej ilości przejazdów w okresie miesiąca, stosując ewentualne upusty ceno-
we. Dla osób, którym przysługują określone ulgi taryfowe, za podstawę usta-
lania cen biletów miesięcznych przyjmuje się ceny odpowiednich ulgowych 
biletów jednorazowych.

W komunikacji publicznej mogą być również stosowane taryfy dla prze-
wozów kombinowanych, uwzględniające możliwość odbycia podróży auto-
busem oraz innym środkiem przewozowym. W takim przypadku należności 
cenowe kalkuluje się odrębnie dla każdego środka transportu, a następnie na 
tej podstawie ustala się jednolitą cenę za przejazd na danej trasie przewozu.

Na obszarze, gdzie jest stosowany zintegrowany system komunikacyjny, 
obejmujący kilka gałęzi transportu, może być stosowany jeden wspólny bi-
let, na wszystkie środki przewozowe. Za podstawę kalkulacji cen za przejazd 
przyjmuje się koszty występujące we wszystkich gałęziach transportu uczest-
niczących w zintegrowanym systemie komunikacyjnym.

Stosowanie jednego wspólnego biletu, uprawniającego do odbycia podró-
ży różnymi środkami przewozowymi, stwarza duże udogodnienia dla pasa-
żerów. Wymaga to jednak integracji działalności różnych gałęziowych prze-
woźników i zapewnienia ich współdziałania, przy realizowaniu potrzeb prze-
wozowych ludności. 



Rozdział dziewiąty

Analiza i ocena prowadzonej działalności w zakresie przewozu 
osób autobusami

9.1. Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne stosowane w przewozach osób

Prowadząc działalność w zakresie przewozu osób zachodzi potrzeba doko-
nania analizy i oceny tej działalności, celem ustalenia czy jest ona prowadzo-
na w sposób właściwy. Celem przeprowadzanej analizy jest przede wszyst-
kim ocena:
• jakości świadczonych usług przewozowych;
• wykorzystania środków przewozowych;
• wykorzystania czasu pracy kierowców;
• uzyskiwanych wyników ekonomicznych.

Przy przeprowadzaniu analizy i oceny prowadzonej działalności w zakre-
sie przewozu osób stosuje się zarówno powszechnie stosowane wskaźniki w 
działalności gospodarczej jak również wskaźniki wyspecjalizowane, mające 
zastosowanie tylko w transporcie, tak zwane wskaźniki techniczno-eksplo-
atacyjne transportu. Wskaźniki te pozwalają na uwzględnienie w wartościach 
liczbowych różnych czynników mających wpływ na działalność transporto-
wą i uzyskane wyniki. Właściwe wykorzystanie tych wskaźników w bada-
niach analitycznych wymaga znajomości czynników mających wpływ na ich 
poziom. Mogą to być zarówno czynniki obiektywne jak również czynniki za-
leżne od przedsiębiorstwa i jego pracowników.

Do podstawowych wskaźników techniczno-eksploatacyjnych mających 
zastosowanie w przewozach osób wykonywanych autobusami należą: 
• wskaźnik gotowości technicznej taborami (At);
• wskaźnik wykorzystania taboru (A);
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• wskaźnik wykorzystania taboru technicznie sprawnego (Agt);
• wskaźnik wykorzystania czasu pracy pojazdów (F);
• średni dobowy czas pracy pojazdów (Td);
• średnia prędkość techniczna (Vt);
• średnia prędkość komunikacyjna (Vk);
• wskaźnik wykorzystania przebiegu (B);
• wskaźnik wykorzystania pojemności (zapełnienia) (C);
• wskaźnik wykorzystania pracy przewozowej (E);
• wskaźnik średniej odległości przewozu (Lo);
• wskaźnik średniej pojemności autobusu – średniej ilości miejsc w inwenta-

rzu (q) oraz w pracy (qe).
Wskaźnik gotowości technicznej tabor u (At) wyraża stosunek liczby wo-

zodni gotowości technicznej autobusów do wozodni inwentarzowych w da-
nym okresie. Wskaźnik ten oblicza się według wzoru:
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gdzie: 
At – wskaźnik gotowości technicznej;
Dgt – wozodni gotowości technicznej;
Di – wozodni inwentarzowe.

Wskaźnik gotowości technicznej określa sprawność techniczną autobusu. 
Poziom wskaźnika gotowości technicznej autobusu zależy głównie od:
• trwałości i niezawodności konstrukcyjnej autobusu;
• wieku i wielkości przebiegu autobusu od początku eksploatacji;
• warunków eksploatacyjnych w jakich wykonywane są przewozy;
• techniki jazdy kierowcy oraz jego dbałości o pojazd;
• wyposażenia i organizacji pracy zaplecza technicznego.

Przy racjonalnej obsłudze i naprawach taboru można zapewnić wskaźnik 
gotowości technicznej na poziomie 0,85 – 0,90. 

Wskaźnik wykorzystania taboru (A) wyraża stosunek wozodni pracy do 
wozodni inwentarzowych. Wskaźnik ten oblicza się według wzoru:
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gdzie: 
A – wskaźnik wykorzystania taboru;
De – wozodni pracy;
Di – wozodni inwentarzowe.

Różnica między ilością wozodni inwentarzowych a ilością wozodni pracy 
to wozodni przestojów technicznych i eksploatacyjnych. Poziom tego wskaź-
nika zależy od sprawności technicznej taboru oraz jego wykorzystania eksplo-
atacyjnego, co w dużym stopniu uzależnione jest od charakteru wykonywa-
nych przewozów. Wykorzystanie eksploatacyjne taboru określa wskaźnik wy-
korzystania taboru technicznie sprawnego. 

Wskaźnik wykorzystania taboru technicznie sprawnego (Agt) wyraża sto-
sunek wozodni pracy (De) do wozodni gotowości technicznej (Dgt). Wskaź-
nik ten oblicza się według wzoru:
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Różnica między ilością wozodni gotowości technicznej a ilością wozod-
ni pracy stanowią wozodni przestojów eksploatacyjnych. Przestoje te mogą 
być spowodowane brakiem zadań przewozowych w dni wolne od pracy, zły-
mi warunkami atmosferycznymi, a także brakiem zatrudnienia taboru tech-
nicznie sprawnego w dniach roboczych. Na poziom tego wskaźnika zasadni-
czy wpływ ma rodzaj wykonywanych przewozów. W przewozach regular-
nych specjalnych, wykonywanych tylko w dni robocze poziom tego wskaź-
nika wynosi ok. 0,70. W przedsiębiorstwach komunikacyjnych wykonujących 
publiczne przewozy regularne wskaźnik ten wynosi 0,80 – 0,90, a jego po-
ziom jest w  dużym stopniu uzależniony od charakteru potrzeb przewozo-
wych oraz stosowanego systemu ustalania obsad na autobusach. 

Zatrudnienie autobusów we wszystkie dni tygodnia wymaga zaangażo-
wania do ich prowadzenia dodatkowej ilości kierowców. Można to zapewnić 
nie stosując stałych obsad kierowców na autobusach bądź przy stałych obsa-
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dach zatrudniając dodatkowych kierowców na zastępstwo za kierowców ma-
jących dni wolne od pracy. 

Wskaźnik wykorzystania czasu pracy pojazdów (F) wyraża stosunek czasu 
jazdy do ogólnego czasu pracy:
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gdzie: 
F –  wskaźnik wykorzystania czasu pracy;
Tj – czas jazdy (wozogodziny czasu jazdy);
T –  ogólny czas pracy (wozogodziny pracy).

Wskaźnik ten określa intensywność wykorzystania czasu pracy pojazdów. 
Różnica między ogólnym czasem pracy pojazdu a czasem jazdy stanowią 
przestoje, które mogą wynikać zarówno z charakteru wykonywanych prze-
wozów jak również z przyczyn organizacyjnych. Duże przestoje eksploata-
cyjne autobusów występują w przewozach regularnych specjalnych oraz oka-
zjonalnych. Przy wykonywaniu publicznych przewozów regularnych duży 
wpływ na wskaźnik wykorzystania czasu pracy ma sposób zorganizowania 
pracy autobusów zatrudnionych w tych przewozach.

Średni dobowy czas pracy pojazdu (Td) wyraża stosunek wozogodzin pra-
cy do wozodni pracy, w przyjętym okresie:
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gdzie: 
Td – średni dobowy czas pracy (w wozogodzinach);
T – suma wozogodzin pracy;
De – wozodni pracy.

Średni dobowy czas pracy autobusu zależy od rodzaju i odległości wyko-
nywanych przewozów oraz organizacji pracy. We wszystkich rodzajach prze-
wozów wykonywanych na dalekie odległości z podwójna obsadą kierowców 
średni dobowy czas pracy autobusu jest wysoki. W przewozach lokalnych 
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wykonywanych przez dużą ilość godzin w ciągu doby na dobowy czas pracy 
duży wpływ ma sposób zorganizowania pracy autobusów. Stosując w dwu-
zmianowych przewozach regularnych autobusy z wielozmianową obsadą 
kierowców można znacząco wydłużyć dobowy czas pracy tych pojazdów. 

Średnia prędkość techniczna (vt) wyraża stosunek ogólnego przebiegu da 
czasu jazdy:
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gdzie: 
vt – średnia prędkość techniczna (km/h);
K – ogólny przebieg (w wozokilometrach);
Tj – czas jazdy (w wozogodzinach).

Prędkość techniczna jest uzależniona od właściwości dynamicznych au-
tobusu, rodzaju dróg i dopuszczalnej prędkości jazdy, warunków ruchu dro-
gowego, warunków atmosferycznych i odległości jazdy. Wysokie prędkości 
techniczne uzyskuje się w przewozach osób na dalekie odległości, po auto-
stradach i drogach ekspresowych, autobusami odpowiednio przystosowany-
mi do jazdy z dużą prędkością. Bardzo niskie prędkości techniczne występu-
ją przy wykonywaniu publicznych przewozów regularnych na obszarze mia-
sta oraz w przewozach lokalnych po drogach gminnych o niskiej klasie tech-
nicznej. 

Prędkość komunikacyjna (Vk) stosowana jest w przewozach regularnych. 
Ustala się ją dla poszczególnych linii komunikacyjnych. Przy ustalaniu tej 
prędkości w ogólnym czasie jazdy uwzględnia się również postoje autobusu 
na przystankach. Prędkość komunikacyjną (Vk) oblicza się według następu-
jącego wzoru:
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gdzie: 
Vk – prędkość komunikacyjna;
K – ogólny przebieg autobusu w wozokilometrach;
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To – ogólny czas jazdy wraz z postojami na przystankach – w wozogodzni-
nach.

Prędkość komunikacyjna autobusu zależy głównie od jego prędkości tech-
nicznej oraz odległości między przystankami na danej linii komunikacyjnej. 
Podobnie jak prędkość techniczna również prędkość komunikacyjna jest wy-
soka w przewozach na dalekie odległości, a niska w przewozach miejskich 
i  lokalnych po drogach gminnych. Duża gęstość przystanków na danej linii 
komunikacyjnej powoduje spadek prędkości komunikacyjnej.

Wskaźnik wykorzystania przebiegu (B) wyraża stosunek przebiegu auto-
busów z pasażerami do przebiegu ogółem:
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gdzie: 
B – wskaźnik wykorzystania przebiegu;
kł – przebieg autobusu z pasażerami (w wozokilometrach);
K – ogólny przebieg autobusu (w wozokilometrach).

W przewozach osób różnica między przebiegiem ogółem autobusu a prze-
biegiem z pasażerami to przebiegi próżne bez pasażerów. W publicznych 
przewozach regularnych na przebieg próżny składają się głównie przejazdy 
autobusu między miejscem jego garażowania a pierwszym lub ostatnim przy-
stankiem na danej linii komunikacyjnej (w zależności od tego czy jest to przy-
jazd lub powrót). Jest to tak zwany przebieg zerowy. W pozostałych rodzajach 
przewozów, poza przebiegiem zerowym, będą to również próżne przejazdy 
autobusu po pasażerów lub próżne przejazdy powrotne po przewiezieniu pa-
sażerów, wykonywane między miejscem rozpoczęcia przewozu a docelowym 
miejscem podróży lub odwrotnie. 

Wskaźnik wykorzystania pojemności autobusu (c) wyraża stosunek liczby 
przewożonych pasażerów do ilości miejsc w autobusie. W publicznych prze-
wozach regularnych ustala się średnią ilość przewożonych pasażerów w jed-
nym kursie na danej linii komunikacyjnej. Wskaźnik wykorzystania pojemno-
ści autobusu (c) ustala się na podstawie wzoru:
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gdzie: 
c – wskaźnik wykorzystania pojemności autobusu (wskaźnik wykorzy-

stania zapełnienia);
Q – rzeczywista lub średnia ilość pasażerów przewożonych w jednym kur-

sie;
L – ilość miejsc w autobusie.

W publicznych przewozach regularnych wykorzystanie pojemności auto-
busu zależy od ilości pasażerów korzystających z danego kursu na poszcze-
gólnych odcinkach danej linii komunikacyjnej. W pozostałych rodzajach prze-
wozów jest to uzależnione od dostosowania pojemności autobusu do liczby 
osób podanych w zleceniu przewozowym.

Wskaźnik wykorzystania pracy przewozowej (E) wyraża stosunek wyko-
nanej pracy przewozowej w osobokilometrach (pasażerokilometrach) do ilo-
czynu ilości miejsc w autobusie i przebiegu z pasażerami, czyli oferowanej 
pracy przewozowej:
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gdzie: 
E – wskaźnik wykorzystania pracy przewozowej;
P – wykonana praca przewozowa w osobokilometrach (pasażerokilome-

trach);
L – ilość miejsc w autobusie; 
kł – przebieg autobusu z pasażerami w wozokilometrach;

W publicznych przewozach regularnych wskaźnik wykorzystania pracy 
przewozowej w poszczególnych kursach jest uzależniony od ilości przewo-
żonych pasażerów na poszczególnych odcinkach linii komunikacyjnej i dłu-
gości tych odcinków. W pozostałych rodzajach przewozów osób poziom tego 
wskaźnika będzie podobny do poziomu wskaźnika wykorzystania pojemno-
ści autobusu. 
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Wskaźnik średniej odległości przewozu pasażera (Lo) ustala się w prze-
wozach regularnych dzieląc wykonaną pracę przewozową przez ogólną ilość 
przewiezionych pasażerów: 
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gdzie: 
Lo – średnia odległości przewozu pasażera;
P – wykonana praca przewozowa (w pasażerokilometrach);
Q – ogólna ilość przewiezionych pasażerów.

Średnia odległości przewozu pasażerów ustalana jest w publicznych prze-
wozach regularnych. W pozostałych rodzajach przewozów wszystkie osoby 
są przewożone między tymi samymi miejscami początkowymi oraz miejsca-
mi docelowymi, na znana odległość. Wobec tego nie zachodzi potrzeba usta-
lania średniej odległości przewozu.

Średnia inwentarzowa pojemność autobusu określa średnią ilość miejsc 
w pojeździe będącym na stanie danego przedsiębiorstwa w okresie roku lub 
w innym ustalonym okresie. Pojemność tę oblicza się na podstawie wzoru:

                

 

 

                

 

                

 

 

             

 

 

             

 

 

 

gdzie: 
Qi – średnia inwentarzowa pojemność autobusu (średnia ilość miejsc);
L – pojemność poszczególnych autobusów; 
Di – wozodni inwentarzowe poszczególnych autobusów;
ƩDi – ogólna ilość wozodni inwentarzowych autobusów

Ustalając średnią dynamiczną pojemność autobusu w pracy uwzględnia 
się pojemność pojazdów oraz ich przebieg z pasażerami:
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gdzie: 
Qe – średnia dynamiczna pojemność autobusu w pracy;
L – pojemność poszczególnych autobusów; 
Kł – przebieg z pasażerami poszczególnych autobusów;
ƩKł – ogólny przebieg autobusów z pasażerami.

Ustala się również średnią statyczną pojemność autobusów w pracy, 
uwzględniając wozodni pracy:

                

 

 

                

 

                

 

 

             

 

 

             

 

 

 

gdzie: 
Qc – średnia statyczna pojemność autobusu w pracy;
L – pojemność poszczególnych autobusów; 
De – wozodni pracy poszczególnych autobusów;
ƩDe – ogólna ilość wozodni pracy autobusów.

9.2. Analiza i ocena jakości świadczonych usług przewozowych

Zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług przewozowych 
należy do podstawowych zadań przedsiębiorstwa wykonującego przewozy 
osób autobusami. O jakości świadczonych usług w przewozach osób decydu-
ją przede wszystkim regularność i punktualność przewozów oraz wygoda po-
dróżowania. 

Przeprowadzając analizę regularności przewozów ocenia się czy wszyst-
kie planowane przewozy zostały zrealizowane. Do tej oceny wykorzystuje się 
wskaźnik realizacji kursów, który oblicza się według wzoru:

                

 

 

                

 

                

 

 

             

 

 

             

 

 

 

gdzie: 
R – wskaźnik realizacji kursów;
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Nkp – liczba kursów planowanych w danym okresie;
Nkn – liczba kursów nie wykonanych w danym okresie.

Ocenę regularności przewozów powinno się przeprowadzać oddzielnie 
dla publicznych przewozów regularnych oraz pozostałych rodzajów prze-
wozów, uwzględniając odpowiednio długi okres czasu. W ramach pogłębio-
nej analizy ustalić należy, jakie przyczyny spowodowały niewykonanie pla-
nowanych kursów, Dopiero na tej podstawie można podjąć właściwe decy-
zje, zapewniające w przyszłości pełną realizację planowanych zadań przewo-
zowych.

Punktualność przewozów ocenia się z różną dokładnością, w zależności 
od rodzaju wykonywanych przewozów. W przewozach regularnych bierze 
się za podstawę obowiązujący rozkład jazdy. Pełna punktualność przewozu 
jest zapewniona, jeżeli autobus pokonuje całą trasę przewozu zgodnie z roz-
kładem jazdy od przystanku początkowego do przystanku końcowego przez 
przystanki pośrednie. 

W przewozach wahadłowych oraz w przewozach okazjonalnych uwzględ-
nia się tylko punktualność wyjazdu z miejsca początkowego oraz punktual-
ność przyjazdu do miejsca docelowego.

Wskaźnik punktualności przewozów oblicza się według wzoru:

                

 

 

                

 

                

 

 

             

 

 

             

 

 

 

gdzie: 
U – wskaźnik punktualności przewozów;
Nkw – liczba kursów wykonanych w danym okresie;
Nko – liczba kursów opóźnionych w danym okresie.

Analizę punktualności przewozów powinno się przeprowadzać od-
dzielnie dla przewozów regularnych oraz pozostałych rodzajów przewo-
zów. W wyniku pogłębionej analizy należy ustalić, jakie były przyczyny 
powstania opóźnień w przewozach. Opóźnienia mogą powstawać zarów-
no z przyczyn organizacyjnych, jak również z przyczyn obiektywnych, 
a zwłaszcza trudnych warunków ruchu drogowego i trudnych warunków 
atmosferycznych. 
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Dokładne informacje dotyczące regularności i punktualności jazdy zapew-
niają elektroniczne urządzenia rejestrujące (tachografy cyfrowe) zainstalo-
wane w autobusach. Rejestrują one między innymi przebieg autobusów oraz 
czasy jazdy i czasy postoju. W przewozach regularnych porównując te dane 
z rozkładami jazdy można ustalić, które kursy nie zostały wykonane, a które 
były realizowane z opóźnieniem. 

W przewozach wahadłowych i okazjonalnych można porównać dane 
z urządzeń rejestrujących z ustaleniami podanymi kierowcom w planach pra-
cy.

Przy ocenie regularności i punktualności przewozów wykorzystuje się 
również reklamacje pasażerów oraz podmiotów zlecających wykonanie prze-
wozów regularnych specjalnych, wahadłowych i okazjonalnych.

Podstawowy poziom wygody podróżowania powinien być zapewniony 
we wszystkich przewozach. Jeżeli pasażer przez długi czas przebywa w auto-
busie należy odpowiednio poprawić warunki podróżowania. We wszystkich 
rodzajach przewozów ilość przewożonych pasażerów nie powinna przekra-
czać ilości miejsc w autobusie, podanych w dowodzie rejestracyjnym. W prze-
wozach miejskich mogą to być również miejsca stojące, ze względu na krótki 
czas podróży. W autobusach typu miejskiego powinny być wyznaczone miej-
sca siedzące dla matek z małymi dziećmi oraz osób chorych i w podeszłym 
wieku. W przewozach regionalnych wszystkim pasażerom powinny być za-
pewnione miejsca siedzące. W krajowych i międzynarodowych przewozach 
na dalekie odległości, kiedy pasażerowie przez długi czas przebywają w po-
dróży, powinny być stosowane autobusy typu autokar, zapewniające zwięk-
szoną wygodę podróży dla pasażerów.

9.3. Analiza i ocena wykorzystania autobusów

Autobusy w przewozach osób stanowią podstawowy czynnik produkcji 
transportowej. Decydują one o prowadzonej działalności gospodarczej w za-
kresie przewozu osób oraz o wynikach ekonomicznych przewoźnika drogo-
wego. Na efektywność prowadzonej działalności duży wpływ ma właściwe 
gospodarowanie autobusami, a zwłaszcza utrzymywanie ich w odpowiedniej 
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sprawności technicznej oraz właściwe zastosowanie i wykorzystanie przy wy-
konywaniu przewozów. Właściwe gospodarowanie autobusami ma wpływ 
zarówno na wielkość wykonanych przewozów jak również na koszty pracy 
przewozowej. 

Na wielkość wykonanej pracy przewozowej i ilość przewiezionych osób 
mają wpływ zwłaszcza takie czynniki, wchodzące w zakres gospodarowania 
autobusami, jak: 
• sprawność techniczna autobusów;
• wykorzystanie autobusów sprawnych technicznie;
• dobowy czas pracy autobusów i jego wykorzystanie na efektywną jazdę;
• prędkość techniczna i komunikacyjna autobusów;
• wykorzystanie przebiegu autobusów;
• pojemność autobusów i jej wykorzystanie.

Czynniki te mają również wpływ na koszty pracy przewozowej.
W działalności transportowej wymagana jest bieżąca kontrola oraz okreso-

wa analizy podanych czynników. Pozwala to na ujawnianie występujących nie-
prawidłowości w zakresie gospodarowania autobusami oraz ich eliminowanie.

W bieżącej działalności transportowej należy zapewnić nadzór zwłaszcza 
nad gotowością techniczną autobusów i ich wykorzystaniem eksploatacyj-
nym, czasem pracy autobusów i jego wykorzystaniem oraz przebiegiem auto-
busów i jego wykorzystaniem. W publicznych przewozach regularnych duże 
znaczenie ma również wykorzystanie pojemności autobusów.

Gotowość techniczna autobusów decyduje o potencjale przewozowym, 
jakim przewoźnik dysponuje w poszczególnych dniach, co ma bezpośredni 
wpływ na wielkość wykonanych przewozów. W przewozach regularnych de-
cyduje to o możliwości pełnej realizacji rozkładów jazdy i regularności prze-
wozów. Pełne wykorzystanie autobusów sprawnych technicznie powoduje, 
że nie występują ich przestoje eksploatacyjne.

Z dobowego czasu pracy autobusów wynika intensywność ich eksploata-
cji. Jeżeli autobusy są zatrudniane na dwie zmiany wykonują odpowiednio 
więcej pracy przewozowej w porównaniu z autobusami eksploatowanymi 
tylko na jednej zmianie. O wielkości wykonanej pracy przewozowej decyduje 
nie tylko czas pracy autobusów ale również poziom wykorzystania tego cza-
su na efektywną jazdę.
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Wielkość przebiegu autobusów ma wpływ na wykonaną pracę przewozo-
wą, pod warunkiem, że przebieg ten jest wykonywany z pasażerami. Wiąże 
się to z ograniczaniem przebiegów zerowych (między miejscem garażowania 
autobusu a miejscem jego pracy) oraz eliminowaniem próżnych przebiegów 
przy realizowaniu zadań przewozowych.

W publicznych przewozach regularnych duże znaczenie ma wykorzysta-
nie pojemności autobusów na poszczególnych odcinkach linii komunikacyj-
nych. Niskie wykorzystanie pojemności autobusu na większości trasy prze-
wozu spowoduje, że dany kurs będzie nierentowny dla przewoźnika. Z tego 
powodu w przedsiębiorstwach komunikacyjnych wskazany jest stały nad-
zór nad wykorzystaniem pojemności autobusów na poszczególnych liniach, 
z uwzględnieniem wykonywanych kursów.

Bieżący nadzór nad gospodarką autobusami pozwala na wychwycenie 
występujących nieprawidłowości oraz podjęcie działań celem ich wyelimino-
wania lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na działalność prze-
wozową przedsiębiorstwa.

Podejmowane decyzje muszą być poprzedzone ustaleniem przyczyn wy-
stępowania określonych nieprawidłowości oraz określeniem przedsięwzięć, 
które pozwolą na wyeliminowanie tych nieprawidłowości.

Niezależnie od bieżących działań kontrolnych w większych przedsiębior-
stwach komunikacyjnych wskazane jest przeprowadzanie okresowych ana-
liz całokształtu gospodarki autobusami, Analizy takie powinno się przepro-
wadzać po zakończeniu każdego roku, znając już ogólne wyniki działalno-
ści przedsiębiorstwa za ten okres. Kompleksową analizę gospodarki taboro-
wej można przeprowadzać na podstawie wskaźników techniczno – eksplo-
atacyjnych stosując metodę łańcuchowych podstawień. Metoda ta polega na:
• uwzględnieniu wszystkich wskaźników decydujących o wykonaniu pracy 

przewozowej oraz o ilości przewiezionych pasażerów;
• ustaleniu wielkości poszczególnych wskaźników za rok objęty analizą oraz 

za rok poprzedni;
• ustaleniu jaki wpływ miała zmiana poszczególnych wskaźników na wiel-

kość wykonanej pracy przewozowej oraz ilość przewiezionych pasażerów.
Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje różne rodzaje przewozów wskazane jest 

przeprowadzanie takiej kompleksowej analizy oddzielnie dla:
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• publicznych przewozów regularnych;
• specjalnych przewozów regularnych;
• przewozów wahadłowych;
• przewozów okazjonalnych.

W tabeli 3. podany został przykład przeprowadzania analizy gospodaro-
wania autobusami przy pomocy metody łańcuchowych podstawień.

Z podanego przykładu wynika, że pogorszeniu w stosunku do roku po-
przedniego uległy następujące wskaźniki techniczno – eksploatacyjne:
• wykorzystania przebiegu;
• wykorzystania pracy przewozowej.

Na podstawie pogłębionej analizy należy ustalić jakie były przyczyny pogorsze-
nia tych wskaźników. Następnie należy ustalić przedsięwzięcia pozwalające na po-
prawę tych wskaźników, jeżeli są to przyczyny zależne od przedsiębiorstwa.

9.4. Analiza i ocena wykorzystania czasu pracy kierowców autobusów

Bieżąca analiza pracy kierowców ma na celu przede wszystkim ustalenie 
czy są przestrzegane przepisy dotyczące czasu jazdy i czasu pracy oraz wyma-
ganego wypoczynku. Podstawą do przeprowadzenia tej analizy są wydruki z 
urządzeń rejestracyjnych zainstalowanych w autobusach. 

Przedmiotem analizy jest również ocena wykorzystania czasu pracy kie-
rowców. Wykorzystanie czasu pracy kierowców ustala się dla pewnego okre-
su czasu. Jeżeli przewozy są powtarzalne i ustabilizowane może to być okres 
kwartału, a nawet roku. Celem tej analizy i przyjętych na jej podstawie przed-
sięwzięć jest poprawa wykorzystania czasu pracy kierowców oraz zwiększe-
nie efektywności i wydajności pracy, Na podstawie przeprowadzonej analizy 
ustala się strukturę czasu pracy kierowców oraz występujące przerwy w pra-
cy. Za podstawę ustalania struktury czasu pracy kierowców przyjmuje się:
• czas pracy, w tym czas jazdy i czas wykonywania pracy zastępczej;
• czas dyżuru;
• czas pozostawania w dyspozycji.

Ustalając czasy płatnych przerw w pracy, bierze się pod uwagę stosowanie 
przerywanego czasu pracy dla kierowców. Poszczególne rodzaje czasów za-
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trudnienia kierowców i płatne przerwy w pracy ustala się na podstawie stoso-
wanej w przedsiębiorstwie dokumentacji dotyczącej czasu pracy i wynagra-
dzaniu pracowników. Sposób przeprowadzenia analizy wykorzystania czasu 
pracy kierowców przedstawia tabela 4.
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Tab. 4. Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców.

Z danych zawartych w tej tabeli wynika, że czas jazdy wynosi zaledwie 50% 
ogólnego czasu zatrudnienia kierowców. Inne prace wykonywane na stanowi-
sku kierowcy wynoszą 15%, a czas prac zastępczych realizowanych na innych 
stanowiskach również 15% ogólnego czasu zatrudnienia. Ponadto występuje 
czas dyżuru w wysokości 12% oraz czas pozostawania w dyspozycji w wysoko-
ści 8% ogólnego czasu zatrudnienia. Występuje także czas płatnych przerw, nie-
zaliczanych do czasu zatrudnienia w wysokości 2400 roboczogodzin, ale w ca-
łości spowodowany stosowaniem przerywanego czasu pracy dla kierowców.

W wyniku pogłębionej analizy ustalić należy w jakim zakresie niski udział 
czasu jazdy w ogólnym czasie zatrudnienia kierowców wynika z rodzaju wy-
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konywanych przewozów, a w jakim z przyczyn organizacyjnych zależnych 
od przedsiębiorstwa. Jeżeli zostanie ustalone, że istnieje możliwość poprawy 
wykorzystania czasu pracy kierowców należy zaplanować, a następnie zreali-
zować odpowiednie przedsięwzięcia w tym zakresie.

Efektywność tych działań można sprawdzić przeprowadzając, po ich 
wdrożeniu, analizę wykorzystania czasu pracy kierowców w nowych warun-
kach organizacyjnych. Wyniki z tej analizy należy porównać z wynikami z po-
przedniej analizy.

9.5. Analiza i ocena kosztów oraz rentowności przewozów

Celem analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach prowadzących zarob-
kowo przewozy osób jest zapewnienie rentowności z prowadzonej działal-
ności. W przedsiębiorstwach wykonujących przewozy osób dla potrzeb wła-
snych celem analizy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ponoszonych 
kosztów.

W przedsiębiorstwach prowadzących zarobkowo transport drogowy ana-
lizę i ocenę rentowności uzyskiwanej w poszczególnych rodzajach działalno-
ści należy przeprowadzać stale dla okresów rocznych, po zakończeniu dane-
go roku obrachunkowego i ustaleniu uzyskanych wyników ekonomicznych. 
W przypadku ponoszenia straty w przewozach osób taką analizę należy prze-
prowadzać po zakończeniu kwartału, celem podjęcia działań usprawniają-
cych, zapewniających rentowność w następnych okresach.

Sposób przeprowadzenia analizy ekonomicznej oraz jej szczegółowość do-
stosowuje się do potrzeb przedsiębiorstwa. W większych przedsiębiorstwach 
transportowych, prowadzących zarobkowo transport drogowy, wskazane 
jest opracowanie zakładowego systemu analizy i oceny kosztów oraz przy-
chodów i rentowności przewozów. System analizy ekonomicznej powinien w 
szczególności uwzględniać:
• przedmiot i zakres przeprowadzanej analizy;
• sposób przeprowadzania analizy;
• stosowane dokumenty i ewidencję, wykorzystywane przy przeprowadza-

niu analizy.
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W przedsiębiorstwach wykonujących różne rodzaje przewozów analizę 
należy przeprowadzać dla każdego z tych rodzajów przewozów. Jako rodzaje 
przewozów osób należy w szczególności uwzględnić:
• przewozy regularne publiczne;
• przewozy regularne specjalne;
• przewozy wahadłowe;
• przewozy okazjonalne.

Jeżeli wykonywane są przewozy krajowe oraz przewozy międzynarodo-
we mogą one być objęte odrębną analizą i oceną pod względem ponoszonych 
kosztów, uzyskanych przychodów oraz rentowności.

Poniesione koszty można ustalać na podstawie przebiegu i czasu pracy au-
tobusów w poszczególnych rodzajach przewozów oraz wyliczonych kosztów 
jednostkowych wozokilometru i wozogodziny. Wielkość przebiegu i czasu 
pracy autobusów w poszczególnych rodzajach przewozów ustala się na pod-
stawie ewidencji prowadzonej dla potrzeb analitycznych.

W przedsiębiorstwach komunikacyjnych uzyskane przychody ustala się 
na podstawie prowadzonej ewidencji, uwzględniającej rodzaje wykonywa-
nych przewozów.

Koszty jednostkowe dotyczące przebiegu oraz czasu pracy autobusów 
ustala się dokonując ich wyliczeń z zastosowaniem odpowiednich metod. 
Przeprowadzając analizę rentowności w poszczególnych rodzajach przewo-
zów uwzględnia się:
• ogólny przebieg autobusów;
• ogólny czas pracy autobusów;
• całkowite koszty jednostkowe wozokilometra i wozogodziny;
• ogólne koszty związane z przebiegiem i czasem pracy autobusów oraz 

koszty całkowite;
• uzyskane przychody;
• uzyskaną kwotę zysku lub poniesionej straty;
• wskaźnik rentowności lub straty.

Przykład przeprowadzenia takiej analizy rentowności w poszczególnych 
rodzajach przewozów osób przedstawiono w tabeli 5.
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Tab. 5. Analiza rentowności w poszczególnych rodzajach przewozów osób.
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Wykonując publiczne przewozy regularne rentowność przewozów ustala 
się również dla poszczególnych linii komunikacyjnych oraz kursów. Pozwala 
to na racjonalizację przewozów, w wyniku dokonania odpowiednich zmian 
w rozkładach jazdy autobusów.

Jeżeli wystąpią straty w przewozach osób ustalić należy jakie są tego 
przyczyny. W tym celu należy przeprowadzić pogłębioną analizę oddziel-
nie w zakresie poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów. Oce-
niając koszty uwzględnić należy poziom kosztów jednostkowych związa-
nych z przebiegiem i czasem pracy poniesione w danym roku objętym ana-
lizą porównując je z kosztami jednostkowymi poniesionymi w roku po-
przednim. Ogólną analizę i ocenę przychodów można przeprowadzić usta-
lając ich wielkość na jeden wozokilometr ogólnego przebiegu autobusów 
w poszczególnych rodzajach przewozów. Następnie wyliczone jednostko-
we przychody za dany rok należy porównać z jednostkowymi przychoda-
mi z roku poprzedniego. Jeżeli w niektórych rodzajach przewozów wystą-
pił spadek przychodów na jeden wozokilometr ogólnego przebiegu nale-
ży ustalić jakie były tego przyczyny. Przy ocenie uzyskanych przychodów 
w publicznych przewozach regularnych należy uwzględnić zmiany w po-
ziomie wskaźnika wykorzystania pojemności autobusów. Jeżeli wystąpiło 
pogorszenie tego wskaźnika, należy ustalić na jakich liniach komunikacyj-
nych i  w których kursach. Właściwe decyzje, usprawniające prowadzoną 
działalność przewozową oraz poprawiające rentowność przewozów, uzależ-
nione są od odpowiedniego ustalenia przyczyn ponoszenia strat w wykony-
wanych przewozach.

W transporcie własnym okresową analizę w zakresie poniesionych kosz-
tów przy wykonywaniu przewozu osób należy przeprowadzać dla okresów 
rocznych. W ramach tej analizy należy wyliczyć wysokość kosztów jednostko-
wych związanych z przebiegiem i czasem pracy autobusów oraz porównać je 
z kosztami jednostkowymi z roku poprzedniego. W przypadku wzrostu ogól-
nych kosztów jednostkowych należy przeanalizować poszczególne kosztu ro-
dzajowe. W tym celu należy ustalić jednostkowe koszty rodzajowe na wozo-
kilometr i wozogodzinę oraz porównać je z kosztami jednostkowymi z roku 
poprzedniego. Na tej podstawie można ustalić jakie jednostkowe koszty ro-
dzajowe uległy zwiększeniu. W wyniku pogłębionej analizy kosztów ustala 
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się przyczyny wzrostu ogólnych kosztów jednostkowych i podejmuje działa-
nia usprawniające, umożliwiające obniżenie kosztów. 

Analizę kosztów i rentowności przewozów powinno się przeprowadzać 
razem z analizą wykorzystania środków przewozowych. W przypadku pono-
szenia strat w określonych rodzajach przewozów osób lub wzrostu poziomu 
kosztów jednostkowych, na podstawie analizy i oceny wykorzystania autobu-
sów można ustalić jakie były tego przyczyny.





Rozdział dziesiąty

Kontrola przewozu drogowego oraz ruchu drogowego

10.1. Kontrola przewozu drogowego

Przedmiotem kontroli przewozu drogowego osób jest sprawdzenie czy nie 
nastąpiło naruszenie obowiązków lub warunków dotyczących tych przewo-
zów. Zasady przeprowadzania kontroli przewozu drogowego uregulowane 
zostały przepisami ustawy o transporcie drogowym. Według przepisów tej 
ustawy odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewo-
zu drogowego ponoszą:
• podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne czynności związane 

z tym przewozem;
• kierowcy;
• osoby zarządzające transportem;
• inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym.

Za kierowców uważa się również osoby niezatrudnione przez przedsię-
biorcę ale wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz. Do podmiotów wy-
konujących czynności związane z przewozem drogowym osób zalicza się 
między innymi:
• organizatora transportu;
• organizatora turystyki, wycieczki lub wczasów;
• organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowe-
go wykonywanego pojazdami samochodowymi powołana została Inspekcja 
Transportu Drogowego. Do zadań Inspekcji w zakresie przewozu drogowego 
osób należy kontrola:
• przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
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• przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

• rodzaju używanego paliwa;
• dokumentów związanych z wykonywanym przewozem;
• prawidłowości uiszczania opłaty za przejazd po drogach krajowych;
• przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierują-

cych pojazdami.
Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi także postępowania admini-

stracyjne, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określo-
nych w ustawie o transporcie drogowym, w sprawach:
• licencji wspólnotowej;
• zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym;
• formularzy jazdy;
• zaświadczeń na niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy;
• świadectw kierowcy;
• certyfikatów dotyczących spełnienia przez pojazd odpowiednich warun-

ków bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu;
• zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypad-

kach określonych ustawą o transporcie drogowym;
• zezwoleń zagranicznych na wykonywanie przewozów międzynarodo-

wych.
Inspektor wykonując zadania kontrolne ma prawo do:

• wstępu do pojazdu;
• kontroli dokumentów;
• kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa, jeżeli w pojeździe stoso-

wane są tachografy cyfrowe;
• kontroli czy pojazd spełnia obowiązujące wymagania;
• żądania od podmiotu wykonującego przewóz drogowy i jego pracowni-

ków pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów z innych 
nośników informacji oraz udostępniania wszelkich danych mających zwią-
zek z przedmiotem kontroli;

• wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do 
pomieszczeń lub lokali, gdzie prowadzi się działalność lub przechowuje 
dokumenty i inne nośniki informacji.
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Inspektor ma prawo do nakładania kar pieniężnych i grzywien w drodze 
mandatu karnego za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu dro-
gowego oraz za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym do kontroli do-
kumentów obowiązujących przy przewozie osób oraz warunków w nich 
określonych, poza inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego, upoważ-
nieni są także:
• funkcjonariusze Policji;
• funkcjonariusze celni;
• funkcjonariusze Straży Granicznej;
• inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy – w odniesieniu do zapisów urzą-

dzenia rejestrującego samoczynnie prędkości jazdy oraz czas jazdy i posto-
ju;

• upoważnieni pracownicy tych organów, które wydały zezwolenia na wy-
konywanie krajowych lub międzynarodowych przewozów regularnych 
i regularnych specjalnych;

• strażnicy straży gminnych i miejskich – w odniesieniu do publicznego 
transportu zbiorowego, w zakresie określonym ustawą z dnia 16 grudnia 
2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym.
W ograniczonym zakresie kontrolę dokumentów mogą przeprowadzać 

upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych, z wyłączeniem do-
kumentów dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowe-
go oraz wymaganych przy realizowaniu określonych rodzajów przewozów 
osób. Obowiązujące przepisy określają zadania i zakres uprawnień podanych 
organów przy przeprowadzaniu kontroli. 

Przepisy ustawy o transporcie drogowym zobowiązują kierowcę pojazdu 
samochodowego, aby podczas wykonywania przewozu drogowego miał przy 
sobie i okazywał na żądanie uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, 
wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu, zaświadczenie praco-
dawcy dotyczące jego czasu pracy oraz dokumenty obowiązujące przy wyko-
nywaniu danego przewozu. Przy wykonywaniu przewozu osób wymagane 
są następujące dokumenty związane z przewozem:
• w zarobkowym transporcie drogowym osób: wypis z zezwolenia na wyko-

nywanie zawodu przewoźnika drogowego osób oraz:
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• w przewozach regularnych i regularnych specjalnych – odpowiednie ze-
zwolenie wraz z obowiązującym rozkładem jazdy;

• w międzynarodowych przewozach wahadłowych lub okazjonalnych – od-
powiednie zezwolenie lub formularz jazdy;

• w niezarobkowych przewozach osób na potrzeby własne: wypis z odpo-
wiedniego zaświadczenia oraz 

• w międzynarodowych przewozach osób na potrzeby własne – formularz 
jazdy.
Przy wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego osób wymagane 

dokumenty określają przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym. 

Ustawa o transporcie drogowym wprowadza kary pieniężne za narusze-
nie obowiązków lub warunków przewozu drogowego dla:
• kierujących pojazdami;
• osób zarządzających przedsiębiorstwem lub zarządzających transportem 

w przedsiębiorstwie;
• innych osób związanych z przewozem drogowym.

Kary dla osób wykonujących czynności związane z przewozem drogo-
wym stosuje się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazu-
ją, że osoby te miały wpływ albo godziły się na powstanie naruszeń obowiąz-
ków lub warunków przewozu drogowego.

Wykazy naruszeń oraz wysokości grzywien za poszczególne naruszenia 
podane zostały w załącznikach do ustawy o transporcie drogowym. Kary pie-
niężne nakłada w drodze decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na 
miejsce wykonywania kontroli organ, którego pracownicy lub funkcjonariu-
sze stwierdzili naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowe-
go. Funkcjonariusze policji, którzy ujawnili naruszenie przepisów w zakresie 
przewozu drogowego, za które ustawa o transporcie drogowym przewidu-
je karę pieniężną, przekazują dokumenty z przeprowadzonej kontroli właści-
wemu, ze względu na miejsce kontroli, wojewódzkiemu inspektorowi trans-
portu drogowego, który na tej podstawie prowadzi postępowanie administra-
cyjne i wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.

Ustawa o transporcie drogowym ustala obowiązki i uprawnienia w zakre-
sie sprawozdania nadzoru i kontroli nad przewoźnikami drogowymi. Organy 
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udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
licencji, zezwolenia lub wydają zaświadczenie o wykonywaniu przewozów 
na potrzeby własne, są uprawnione do kontroli przedsiębiorców w zakresie 
spełnienia wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów. Or-
gany te mogą także nałożyć na przewoźnika drogowego obowiązek przed-
stawienia w oznaczonym terminie dokumentów i informacji potwierdzają-
cych, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w zezwoleniu 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w licencji lub w zezwole-
niu. Organy udzielające zezwolenia w zakresie krajowego publicznego trans-
portu drogowego osób są uprawnione na obszarze ich właściwości miejsco-
wej, do kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób oraz prze-
strzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących na tym obsza-
rze przewóz drogowy osób.

Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ udzielający zezwo-
lenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwo-
lenia, zostanie stwierdzone niespełnienie przez przedsiębiorcę wymogów bę-
dących podstawą do wydania tych dokumentów, organ ten może podjąć na-
stępujące decyzje:
• wezwać przedsiębiorców do spełnienia obowiązujących wymogów w wy-

znaczonym terminie;
• zawiesić lub cofnąć zezwolenie na wykonywaniu zawodu przewoźnika 

drogowego;
• cofnąć licencję wspólnotową.

Organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, licencji lub zezwolenia, może powierzyć, w drodze porozumie-
nia, czynności kontrolne organowi administracji publicznej.

10.2. Kontrola ruchu drogowego

Kontrola ruchu drogowego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i po-
rządku ruchu na drogach. Przepisy dotyczące kontroli ruchu drogowego za-
warte są w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowego. Kon-
trolę ruchu drogowego, w określonym przepisami zakresie prowadzą:
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• Policja;
• Inspekcja Transportu Drogowego;
• straż graniczna i organy celne;
• straż gminna i miejska;
• zarządcy dróg;
• straż parku i straż leśna.

Kontrolę ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbroj-
nych RP oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową 
kierujących innymi pojazdami, prowadzą Żandarmeria Wojskowa i wojsko-
we organy porządkowe.

Policja, w związku z wykonywaniem czynności związanych z kontrolą ru-
chu drogowego, jest uprawniona do:
• legitymowania uczestników ruchu i wydawania im wiążących poleceń co 

do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
• sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojaz-

dami i jego używaniem;
• sprawdzania stanu technicznego pojazdu i jego wyposażenia, wymiarów, 

masy i nacisków na oś;
• żądania poddawania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu usta-

lenia w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoho-
lu;

• sprawdzenia zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość 
jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku kierowcy;

• zatrzymania, w przypadkach przewidzianych przepisami, dokumentów 
stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania 
oraz karty kierowcy;

• wydawania poleceń osobie stwarzającej utrudnienia w ruchu drogowym 
lub zagrażającej jego bezpieczeństwu;

• uniemożliwienia:
• kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub 

w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
• korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, masa lub naciski osi zagra-

żają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, powodują uszko-
dzenie drogi albo naruszają wymagania w zakresie ochrony środowiska;
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• korzystania z pojazdu, dla którego nie dokonanego obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadacza pojazdu;

• kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumen-
tów, uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

• używania przyrządów kontrolno – pomiarowych, w szczególności do ba-
dania pojazdu oraz stwierdzenia stanu trzeźwości kierującego;

• usuwania pojazdu z drogi lub jego przemieszczania, w przypadkach okre-
ślanych przepisami;

• używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych słu-
żących do wydawania wiążących poleceń uczestnikom ruchu drogowego;

• występowania w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o ocenę stanu 
zdrowia kierującego pojazdem.
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mogą przeprowadzać kon-

trolę ruchu drogowego w takim samym zakresie jak funkcjonariusze policji w 
stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują transport drogowy lub 
przewozy na potrzeby własne.

Funkcjonariuszom Straży Granicznej i organów celnych podczas kon-
troli drogowej przysługuje większość tych uprawnień, jakie posiada Po-
licja. Nie mogą oni zatrzymywać dokumentów stwierdzających upraw-
nienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz występowania 
z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem. Dodatkowo 
funkcjonariusze ci mogą odmówić prawa przekroczenia granicy pojaz-
dem, jeżeli:
• pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości 

lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do al-
koholi, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu;

• pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaga-
nych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używa-
nia pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowe-
go ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadacza pojazdu 
lub stwierdzającego opłacenia składki tego ubezpieczenia;

• stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, po-
woduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania w zakresie ochrony 
środowiska;
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• pojazd przekracza dopuszczalna masę całkowitą lub naciski osi, określane 
w przepisach ruchu drogowego.
Strażnicy gminni i miejscy są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu 

drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu dro-
gowego, niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach oraz dokonu-
jącego zatrzymania lub postoju pojazdu w miejscu niedozwolonym.

W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego strażnicy gminni 
i miejscy są uprawnieni do:
• zatrzymania pojazdu;
• sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojaz-

dem;
• używania urządzeń ujawniających naruszenie przepisów ruchu drogowe-

go przez kierujących pojazdami;
• legitymowania uczestnika ruchu drogowego i wydawania mu wiążących 

poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
• wydawania poleceń osobie, która stwarza utrudnienia w ruchu drogowym 

lub zagraża jego bezpieczeństwu.
Osoby działające w imieniu zarządcy drogi mogą wykonywać, w obecno-

ści funkcjonariusza policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, 
kontrolę ruchu drogowego w stosunku do pojazdów:
• w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi;
• powodujących uszkodzenie lub niszczenie drogi;
• zanieczyszczających lub zaśmiecających drogę.

Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontro-
li kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogo-
wych obowiązujących na terenie lasów lub parków narodowych, dotyczących 
zakazów wjazdu, zatrzymania się lub postoju pojazdów.

Kontrola ruchu drogowego wykonywana przez strażników gminnych 
i miejskich, strażników leśnych, funkcjonariuszy Straży Parku oraz pracowni-
ków zarządów dróg odbywa się na podstawie upoważnienia do wykonywa-
nia kontroli ruchu drogowego, wydanego przez właściwego komendanta po-
wiatowego lub miejskiego Policji.

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porząd-
kowi w komunikacji została uregulowana w Kodeksie postepowania w spra-
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wach o wykroczenia (Dz.U z 2001 r., nr 100, poz. 1148, z póź.zm.). Organami 
uprawnionymi do nakładania mandatów karnych za naruszenie przepisów 
ruchu drogowego są:
• funkcjonariusze Policji – w pełnym zakresie;
• funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego – w stosunku do wyko-

nujących transport drogowy lub przewozu na potrzeby własne;
• Straż Graniczna – w określonych przepisami przypadkach.
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