
Wyjaśnienia dotyczące obliczeń kosztów związanych z wprowadzeniem zniżek na bilety 

komunikacji publicznej dla osób odbywających przygotowanie zawodowe w systemie 

pozaszkolnym. 

 

1) Według informacji przedstawionych przez ZRP, nowa zniżka objęłaby grupę około 2500 

osób. 

2) Dojazdy młodocianych do miejsca pracy odbywają się za pomocą kolei lub komunikacji 

autobusowej 

3) Udział w rynku poszczególnych typów komunikacji prezentuje się następująco: 

 - kolej: 42% 

 - transport autobusowy: 58% 

Obliczenie w oparciu o opracowanie GUS: „Transport. Wyniki działalności w 2016 r.” Liczba 

przejazdów pasażerów w transporcie autobusowym międzymiastowym z biletem miesięcznym 

194 tys. (tabela 60 <90>). Liczba przewozów pasażerów w transporcie kolejowym z biletem 

okresowym 142,6 tys. (tabela 19 <32>) 

Odnosząc te dane do liczby osób, które potencjalnie korzystałyby z ulgi, można szacować, że 

z liczby 2500 osób, 1450 wybrałoby transport autobusowy, a 1050 – kolejowy. 

4) Średnia długość trasy pokonywana na biletach miesięcznych/okresowych ulgowych w 

poszczególnych środkach transportu wynosi: 

 - kolej: 49 km 

 - transport autobusowy: 21 km 

Dla porównania i dalszego oszacowania kosztów, długość trasy na bilecie normalnym 

wynosi: 

 - kolej: 32 km 

 - transport autobusowy: 22 km 

Tabela 19(32) oraz tabela 60(90), wskazanego wyżej opracowania. 

5) Powyższe dane pozwoliły na określenie średniej ceny przejazdu poszczególnymi środkami 

komunikacji. 

• Komunikacja autobusowa. 

Zebrano ceny biletu miesięcznego na trasach długości 21 i 22 km u różnych przewoźników i 

na tej podstawie obliczono średnią cenę takiego biletu. Pozwoliło to porównać ubytek w 

budżecie w związku z wprowadzeniem nowej ulgi.  

  normalny 

ulgowy 

(49%) 

http://www.pks.gdansk.pl//cennik.php?

cen=gdansk#cennik1 PKS Gdańsk 248 126,48 



http://pks-gorzow.pl/wp-

content/uploads/t3-tabela-cen-

bilet%C3%B3w-

miesi%C4%99cznych-w-

zwyk%C5%82ej-komunikacji.pdf PKS Gorzów Wlkp. 400 204 

http://www.pksgdynia.pl/UserFiles/tary

fa2018.pdf PKS Gdynia 284,31 145 

https://www.pks.poznan.pl/sites/default

/files/cenniki_2017_0.pdf PKS Poznań 317 161,67 

http://www.pkssieradz.pl/images/miesi

eczne.pdf PKS Sieradz 214 109,14 

http://web.pks.rzeszow.pl/pobierz_dok.

php?id_dokumentu=221&lang=pl  PKS Rzeszów 195 99,45 

http://www.pksszczecin.info/przewozy

_pasazerskie.php?lang=pl&id_strony=

78 PKS Szczecin 346 176,46 

http://www.pkslosice.home.pl/downloa

d.php?f=64c785e5e100960a185fd0a25

bd12781 PKS Łosice 263,5 134,38 

http://www.pks-jaroslaw.pl/cenniki-i-

ulgi PKS Jarosław 204,35 104,22 

 średnia cena 274,6844 140,0889 

 

• Komunikacja kolejowa 

Podobnie jak wyżej, choć w tym wypadku nie uśredniano cen biletów 

miesięcznych/okresowych, u różnych przewoźników, a  skorzystano z taryfy Przewozów 

Regionalnych: https://polregio.pl/media/6930/tabele-op%C5%82at-dzia%C5%82-iii-taryfy-

przewozowej-od-22122017-r.pdf  

Na trasie 49 km (ulga 37%) cena biletu wynosi 163,17 zł, a na trasie 32km (bez ulgi) cena 

biletu wynosi 199 zł. 

6) Powyższe dane pozwoliły dokonać ostatecznego oszacowania ubytku w budżecie. 

Pomnożono średnią cenę dwóch rodzajów biletów w dwóch różnych rodzajach komunikacji 

przez liczbę osób, które korzystają z danego rodzaju komunikacji.  

Dane zostały zebrane w poniższej tabeli: 

bilety 

kolejowe       
cena biletu normalnego 

miesięcznego  199,00 2507400  
cena biletu miesięcznego ze zniżką 

37% 163,17 2055942  
ubytek     -451458  

       
bilety autobusowe      
cena biletu normalnego 

miesięcznego  274,68 4779509  

http://web.pks.rzeszow.pl/pobierz_dok.php?id_dokumentu=221&lang=pl
http://web.pks.rzeszow.pl/pobierz_dok.php?id_dokumentu=221&lang=pl
https://polregio.pl/media/6930/tabele-op%C5%82at-dzia%C5%82-iii-taryfy-przewozowej-od-22122017-r.pdf
https://polregio.pl/media/6930/tabele-op%C5%82at-dzia%C5%82-iii-taryfy-przewozowej-od-22122017-r.pdf


cena biletu miesięcznego ze zniżką 

49% 140,09 zł 2437547  

ubytek     -2341963 

całkowity koszt dla 

budżetu państwa 

(suma) 

      -2793421 

 


