
Zarys treści: Celem artykułu jest oszacowanie wpływu funkcjonowania firm transportu osobo-
wego na zatrudnienie w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (KOM). Autor stara się ocenić 
skalę efektów mnożnikowych generowanych przez firmy transportu osobowego w KOM. Dając 
pracę ponad 9 tys. zatrudnionych, firmy transportowe tworzą co najmniej 4,2 tys. dodatkowych 
miejsc pracy w otoczeniu. Największy jest wpływ transportu na generowanie zatrudnienia  
u lokalnych dostawców – sięga on 2,9 tys. miejsc pracy w firmach zaopatrujących. W porównaniu 
z wynikami dotychczas prowadzonych badań stwierdzono niewielkie efekty dochodowe, które 
sięgają 0,9 tys. zatrudnionych osób. Przychody lokalnych i regionalnych samorządów wynika-
jące z funkcjonowania na terenie KOM firm transportowych sięgnęły w 2008 roku 35 mln zł, 
w tym ponad 70% stanowiły przychody z udziału w podatku od osób fizycznych, a około 20% 
– w podatku od osób prawnych.
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Wprowadzenie

Transport traktuje się często jako usługę wspomagającą inne działalności go-
spodarcze. Należy jednak pamiętać, że poprzez pełnienie takiego zadania zbiorowy 
transport pasażerski może stać się również stymulatorem rozwoju lokalnego obszarów 
metropolitalnych. Wskazują na to badania hierarchii czynników lokalizacji firm zagra-
nicznych, w których bliskość głównych dróg czy korzystne połączenia komunikacyjne 
są często wymieniane na pierwszych miejscach pod względem ważności (Błuszkowski, 
Garlicki 1996; Domański 2001). Stąd w pracy przyjęto założenie, że to obecność firm 
transportowych stymuluje rozwój lokalnego rynku pracy i może być generatorem 
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przychodów finansowych lokalnych samorządów. Oczywiście nie należy zapominać, że 
zachodzi również zależność odwrotna, i transport rozwija się na skutek wzrostu lokalnej 
gospodarki. Zatrudnienie w transporcie osobowym wchodzi z natury rzeczy w skład 
dochodowych i zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych powstających w wyniku 
działalności wielu sektorów produkcyjnych czy usługowych. Te efekty mnożnikowe 
wyrażają się materialnie w formie dojazdów do pracy. W badaniach oddziaływania 
centrów usług na otoczenie lokalne (Micek i in. 2010) transport (głównie osobowy) 
stanowi w Krakowie najbardziej istotne miejsce zatrudnienia zaliczanego do zaopatrze-
niowych efektów mnożnikowych. Dzieje się tak głównie dzięki współpracy centrów 
usług z firmami zajmującymi się przewozami taksówkarskimi.

Celem artykułu jest oszacowanie wpływu transportu pasażerskiego (osobowego) 
na rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). Autor stara się odpowie-
dzieć na pytanie o skalę efektów mnożnikowych generowanych przez firmy transportu 
osobowego powstających w KOM. Przyjęto, że wymienione wyżej efekty wyrażają 
się poprzez zatrudnienie u dostawców (zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe) oraz  
w firmach, z których usług korzystają pracownicy firm transportowych (dochodowe 
efekty mnożnikowe). Innym wymiarem efektów mnożnikowych są wpływy z podatków 
płaconych przez przedsiębiorstwa transportowe trafiające do budżetu lokalnych samorzą-
dów (efekty finansowe). Z uwagi na metody badań praca ma na celu nie tyle precyzyjne 
obliczenie efektów mnożnikowych, ile przedstawienie szacunku ich wielkości.

Tab. 1. Rodzaje transportu i przykłady największych podmiotów je reprezentujących

Table 1. Transport types and the largest companies 

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych: Teleadreson i HBI
Source: author’s elaboration based on Teleadreson and HBI databases
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Pod pojęciem otoczenia lokalnego rozumie się tu Krakowski Obszar Metro-
politalny w granicach według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego (2003). W pracy uwzględniono te efekty mnożnikowe w formie za-
trudnienia, które powstają w KOM. Pod uwagę wzięto jedynie te przedsiębiorstwa 
transportowe, dla których kursów jeden z przystanków (końcowy lub początkowy) 
znajduje się w Krakowie.

Pojęcie transportu zawężono w niniejszym artykule do przemieszczeń osób 
drogą lądową i powietrzną. Do lądowego transportu pasażerskiego zaliczono przed-
siębiorstwa zajmujące się wyłącznie oferowaniem przewozów osobowych samolotem, 
koleją, autobusem, lub samochodem. Z analizy wyłączono firmy oferujące wynajem 
i nieregularny przewóz osób autobusem (m.in. Przedsiębiorstwo Transportu Samo-
chodowego), międzynarodowe rejsowe przewozy pasażerskie i firmy i firmy, których 
głównym źródłem przychodu jest świadczenie usług turystycznych (np. Biuro Podróży 
Jordan). Objęte niniejszą analizą rodzaje transportu oraz główne spółki je reprezentu-
jące przedstawiono w tab. 1. 

Źródła danych

Analizie poddano sprawozdania finansowe firm transportowych publikowane  
w Monitorze Polskim B (Serwis… 2010). W badaniach wykorzystano następujące zmien-
ne: podatek od osób prawnych oraz suma wynagrodzeń wypłaconych w konkretnym 
roku przez dane przedsiębiorstwo transportowe. Powyższe dane o płacach posłużyły 
do szacunku wysokości wynagrodzeń w firmach. W celu szacowania efektów docho-
dowych wspomagano się dodatkowo danymi z raportów rocznych Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie (Raport roczny 2008… 2009) i spółek grupy 
PKP (Raport roczny… 2009). W tym celu wykorzystano również strukturę wydatków 
konsumpcyjnych pochodzącą z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego Budżety 
gospodarstw domowych w 2007 r. (2008). Niezbędną do oszacowania przestrzennego 
rozkładu efektów dochodowych strukturę zamieszkania pracowników firm pozyskano 
z pracy G. Micka i in. (2010).

Cennym źródłem informacji o dostawcach była analiza liczby i wartości zamówień 
publicznych zamieszczonych na stronach internetowych największych publicznych 
przewoźników (m.in. Przetargi 2010). Szczegółowo przeanalizowano zwłaszcza 97 
przetargów o wartości powyżej 14 tysięcy euro rozstrzygniętych przez krakowskie MPK 
w okresie od 20 stycznia 2009 roku. Wraz z jednostkowymi informacjami na temat 
dużych kontraktów pozyskanymi ze stron internetowych przewoźników i kwerendy 
lokalnej prasy (Dziennik Polski oraz Gazeta Krakowska, 2007–2009) dane te posłużyły 
do oceny wielkości lokalnie generowanego zatrudnienia w firmach zaopatrujących 
przedsiębiorstwa transportowe. Do oceny zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych 
wykorzystano również inwentaryzację terenową: dworców autobusowego i kolejowych 
oraz terminali Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Z baz firm Hoppenstedt Bonnier (Baza danych… 2010) i TeleAdreson (2010) 
pozyskano dane o liczbie pracujących według stanu na 2008 rok, stąd niektóre szacunki 
wielkości zatrudnienia w mieście są znacząco wyższe w porównaniu z obecną sytuacją. 
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Zmieniła się również struktura organizacyjna grupy PKP. W samym 2008 roku PKP 
Przewozy Regionalne1 przejęły w sumie 3 569 osób wcześniej pracujących dla PKP 
Cargo. Natomiast w tym samym roku do PKP Intercity SA odeszło z PKP PR łącznie 
3 439 pracowników.

Wielkość zatrudnienia w krakowskich oddziałach spółek grupy PKP oszacowano 
na podstawie wywiadu z pracownikiem oraz danych o zatrudnieniu w oddziałach ślą-
skich i dolnośląskich. Wielkość zatrudnienia w zbiorowym transporcie podmiejskim 
oszacowano na podstawie informacji z pracy A. Kołosia i M. Dej (2010) o liczbie rze-
czywistych kursów komunikacji podmiejskiej w ciągu doby.

Metody badań – przyjęte ograniczenia i uproszczenia

Metodyka badań efektów mnożnikowych w zakresie geografii ekonomicznej jest 
szerzej opisana w pracach B. Domańskiego i K. Gwosdza (2008) oraz K. Wiedermanna 
(2008). W poniższym opisie skoncentrowano się jedynie na pewnych jej uproszcze-
niach zastosowanych w przeprowadzonych badaniach. Z uwagi na złożoność transportu 
osobowego jako działalności gospodarczej w pracy przyjęto szereg ograniczeń. Temat 
artykułu zawężono do oddziaływania firm transportu osobowego. Analiza oddziaływania 
transportu towarowego może stanowić przedmiot osobnych dużo bardziej złożonych 
badań. W porównaniu z innymi dotychczas analizowanymi branżami (Micek i in. 
2010), trudność badań efektów mnożnikowych generowanych przez firmy transpor-
tu towarowego wynika z większego zróżnicowania spółek działających w tej branży  
i potencjalnie większej liczby dostawców. 

Artykuł obrazuje wyłącznie korzyści w postaci dodatkowego zatrudnienia  
i dochodów samorządów wynikające z funkcjonowania transportu osobowego – nie 
przedstawia więc bilansu kosztów finansowych i środowiskowych funkcjonowania 
transportu osobowego w KOM. Wyniki badań nie bazują na danych bezpośrednio 
uzyskanych z przedsiębiorstw na temat głównych kierunków i wartości dostaw, a na 
analizie zamówień publicznych (w przypadku MPK w Krakowie i firm grupy PKP) 
i czterech rozmowach z ich pracownikami. Szacunki zaopatrzeniowych (jak rów-
nież finansowych) efektów mnożnikowych są w związku z tym bardzo szacunkowe  
i obarczone większym błędem niż wyniki obliczeń efektów dochodowych. Kolejnym 
uproszczeniem niezbędnym dla obliczeń efektów dochodowych jest przyjęcie zało-
żenia, że pracownicy płacą podatki w miejscu rzeczywistego zamieszkania. 

Spółki funkcjonujące w ramach grupy PKP nie zajmujące się transportem 
osobowym sensu stricte, ale np. utrzymaniem infrastruktury (np. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.) czy innymi usługami (np. PKP Energetyka sp. z o.o., Telekomunika-
cja Kolejowa sp. z o.o., PKP Informatyka sp. z o.o., Drukarnia Kolejowa Kraków sp. 
z o.o.) zostały potraktowane jako dostawcy, stąd pracujące w nich osoby wliczono do 
zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych funkcjonowania transportu osobowego 
powstających w Krakowie. 

1 Od 8 grudnia 2009 roku firma działa pod nazwą Przewozy Regionalne.
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Pewna grupa działalności pozatransportowych funkcjonuje nadal w ramach firmy 
PKP S.A. Są to m.in. usługi medyczne (Zakłady Medycyny Pracy), ochroniarskie (Straż 
Ochrony Kolei) czy gospodarowanie nieruchomościami (Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami). Tak funkcjonujące miejsca pracy, choć związane z działalno-
ściami pozatransportowymi, nie stanowią jednak efektów mnożnikowych z definicji 
powstających w zewnętrznych firmach.

Oddziaływanie działalności gospodarczych na otoczenie lokalne 
i regionalne

Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt badań oddziaływania przedsiębiorstw na 
otoczenie lokalne i regionalne. Jako jeden z pierwszych w Polsce B. Domański (2004) 
podjął się analizy zakorzenienia inwestorów zagranicznych w Polsce, skupiając się na 
powiązaniach przedsiębiorstw z dostawcami oraz wpływie inwestycji na rynek pracy. 
Analizy efektów mnożnikowych były dotychczas prowadzone z perspektywy wpływu 
dużych inwestycji zagranicznych na rozwój lokalny i regionalny. T. Stryjakiewicz (2004) 
z zespołem badał wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój lokalny i regionalny 
na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals w Poznaniu. Oddziaływanie firm 
funkcjonujących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu na otoczenie (w tym 
efekty mnożnikowe) zostały przeanalizowane w pracy pod redakcją B. Domańskiego 
i K. Gwosdza (2005). O relacjach przedsiębiorstw zagranicznych i generowanych 
przez nie w otoczeniu lokalnym efektach mnożnikowych na terenach wiejskich pisali  
G. Micek i in. (2009). 

Efekty mnożnikowe analizowane były również z punktu widzenia pojedyn-
czych sektorów gospodarki. Przykładem są tu badania K. Wiedermanna (2006) nad 
regionalnym oddziaływaniem przemysłu samochodowego w województwie śląskim 
oraz praca G. Micka i in. (2010) dotycząca wpływ centrów usług na otoczenie lokalne 
w Krakowie. 

Całościowe oszacowanie efektów mnożnikowych stanowi złożony przedmiot 
badań. Dotychczasowe analizy komercyjne przeszacowują zwykle ich skalę. Takie 
przeszacowania są wynikiem przypisywania miejsc pracy powstałych u dostawców  
w całości jednej firmie lub sektorowi. Tymczasem w przypadku wielu usług świad-
czonych na rzecz danego sektora, usługodawcy posiadają również innych klientów. 
Ponieważ niniejsza praca ma na celu sumienną analizę efektów funkcjonowania 
transportu osobowego, przedstawiono ostrożne szacunki wielkości zatrudnieniowych 
i finansowych efektów mnożnikowych. Podane liczby można przyjąć za wielkości 
minimalne. Błąd szacunku wynosi ±-25%.

Rozważania nad efektami mnożnikowymi oraz problemami i metodami ich 
pomiaru przedstawili B. Domański i K. Gwosdz (2008) oraz K. Wiedermann (2008). 
Jedne z nielicznych przykładów badań, w których podjęto się ich oszacowania, do-
tyczą zakładów przemysłowych zlokalizowanych w specjalnej strefie ekonomicznej 
w Mielcu (Domański i in. 2005), firm przemysłu samochodowego w województwie 
śląskim (Wiedermann 2006) oraz centrów usług w Krakowie (Micek i in. 2010). Analizy  
te wskazują, że w przypadku badanych działalności przemysłowych dochodowe efekty 
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mnożnikowe wynoszą odpowiednio 1,13 dla Mielca, 1,12 dla województwa śląskiego  
i 1,15 dla Krakowa. Oznacza to, że wynagrodzenia zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
pracowników przyczyniają się do utworzenia w lokalnym otoczeniu dodatkowych co 
najmniej 120–150 miejsc pracy na 1000 miejsc pracy istniejących w tych zakładach.  
U dostawców towarów i usług dla przedsiębiorstw efekty mnożnikowe były, poza przy-
padkiem stolicy Małopolski, wyższe i sięgały 1,22, 1,49 i 1,11 odpowiednio w Mielcu, 
województwie śląskim i Krakowie. Dało to w sumie co najmniej 350 miejsc pracy na 
1000 pracujących w mieleckiej specjalnej strefie ekonomicznej, 605 pracujących na 
1000 miejsc pracy w przemyśle samochodowym regionu śląskiego i 270 zatrudnionych 
na 1000 pracujących w krakowskich centrach usług. 

Kraków jako istotny ośrodek koncentracji firm transportowych

W dniu 31 XII 2008 roku  działało w Krakowie 8621 firm zajmujących się transpor-
tem, gospodarką magazynową lub łącznością, z czego 98,1% zatrudniało poniżej 10 osób, 
a sześć (w tym cztery transportowe) powyżej 250 pracowników. Jak widać z powyższego, 
firmy transportowe należą do małych podmiotów gospodarczych – zaledwie 3,6% za-
trudnionych w Krakowie w firmach powyżej 9 osób pracowało w transporcie, gospodarce 
magazynowej i łączności. Natomiast w sekcjach tych prowadziło działalność aż 8,2% 
ogółu krakowskich firm. To porównanie pokazuje, że transport wraz z magazynowaniem  
i łącznością stanowi istotny element w strukturze podmiotów gospodarczych według 
ich liczby w Krakowie.

Z danych zawartych w Biuletynie Statystycznym Miasta Krakowa (2009) wynika, 
że w stolicy Małopolski w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności w 2008 roku 
pracowało średnio 6940 osób w firmach powyżej 9 osób. Ze skonstruowanej przez autora 
bazy danych przedsiębiorstw wynika, że w transporcie osobowym na terenie KOM 
pracowało w 2009 roku co najmniej 9115 osób. Liczba ta uwzględnia zatrudnionych 
w firmach, które mają przystanek początkowy lub końcowy w Krakowie.

Zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe

Bardzo istotną determinantą wielkości efektów mnożnikowych jest stopień 
korzystania przez przedsiębiorstwa transportowe z lokalnych dostawców (tzw. local 
content). Można przypuszczać, że w przeciwieństwie do dużych firm zagranicznych 
przedsiębiorstwa transportu osobowego w większym stopniu korzystają z usług lokal-
nych firm. Wskazuje na to analiza dużych zamówień publicznych MPK w Krakowie 
– w przypadku 10 rodzajów usług firmy zarejestrowane na terenie województwa 
małopolskiego skupiały ponad połowę wartości przetargów na dany typ usługi. Nie-
mniej z uwagi na wielkie kontrakty firm mazowieckich – m.in. na dostawę paliwa 
przez PKN Orlen o wartości niemal 158 mln zł, budowę nowej linii tramwajowej do 
ul. Golikówka (konsorcjum firm warszawskich i krakowskich) i dostawę autobusów 
miejskich – EvoBus, Polskie Autobusy – to one są liderem pod względem wartości 
dostaw do krakowskiego MPK (tab. 2).
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Tab. 2. Kierunki dostaw do MPK w Krakowie S.A. według wartości przetargów i województw

Table 2. The direction of supplies to MPK in Kraków in terms of tender’s value and regions 

Uwaga: * – dotyczy przetargów o jednostkowej wartości powyżej 14 tys. euro

Notice: * – only tenders exceeding 14 thousands euro per unit

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy zamówień publicznych MPK w Krakowie.
Source: author’s elaboration based on MPK w Krakowie S.A. public procurements database
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Efekty zaopatrzeniowe generują lokalnie ponad 3,1 tys. miejsc pracy w firmach 
kooperujących (mnożnik 1,34). W stosunku do zatrudnienia w transporcie największa 
liczba miejsc pracy (około 1550 – tab. 3) funkcjonuje u dostawców firm transportu ko-
lejowego (mnożnik 2,30). Na drugim miejscu znajduje się transport lotniczy (mnożnik 
1,96). Obliczone zatrudnienie w firmach zaopatrujących MPL Kraków-Balice przekra-
cza 380 osób (w tym ponad 120 w obydwu terminalach). Na podstawie raportu Airports 
Council International Europe (The social… 2004) zestawiającego dane z różnych por-
tów lotniczych (również z tych regionalnych) wartości te mogłyby być zdecydowanie 
wyższe. Przy założeniu 2,923 mln pasażerów obsłużonych w 2008 roku zatrudnienie 
we wszystkich współpracujących firmach powinno wynieść nawet około 1800 osób. 
Najmniejsze efekty zaopatrzeniowe daje przewóz osób taksówkami (mnożnik 1,06).

Na tle innych działalności gospodarczych transport wyróżnia się tym, że ge-
neruje efekty mnożnikowe wynikające z popytu klientów na usługi towarzyszące 
przewozowi, a realizowane w miejscu oczekiwania na przejazd (na dworcu kolejowym 
czy autobusowym, na pętli czy w porcie lotniczym). Pewna grupa efektów mnożni-
kowych generowanych przez klientów firm transportu zbiorowego skupia się w Mię-
dzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie-Balicach, na Dworcu Głównym PKP  

Tab. 3. Efekty zaopatrzeniowe funkcjonowania firm transportu osobowego w KOM

Table 3. Indirect effects of operations of passenger transport companies in Kraków’s Metropolitan 
Area 

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own elaboration
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i Regionalnym Dworcu Autobusowym. Na podstawie inwentaryzacji terenowej można 
szacować, że zatrudnienie w gastronomii, handlu i pozostałych usługach dla ludności 
(a w Balicach dodatkowo w placówkach linii lotniczych) przekracza 210 miejsc pracy. 
Dodatkowe podobnego typu zatrudnienie na pętlach autobusowych i tramwajowych 
związane z funkcjonowaniem transportu pasażerskiego na obszarze KOM sięga  
42 zatrudnionych.

Dochodowe efekty mnożnikowe

Zatrudnienie w transporcie osobowym stymuluje rozwój firm usługowych, któ-
rych działalność służy zaspokojeniu potrzeb konsumpcyjnych pracowników. Część 
dochodów pracowników wydawanych jest bowiem na zakup towarów i usług, trafiając 
tym samym do różnych sektorów gospodarki. 

Oszacowanie wartości dochodowych efektów mnożnikowych wymaga poznania 
następujących elementów składowych (Domański, Gwosdz 2008): określenia wielkości 
zatrudnienia w badanym przedsiębiorstwie lub sektorze, określenie dochodów netto 
pracowników, poznanie struktury ich wydatków konsumpcyjnych oraz określenie miej-
sca zaspokajania wspomnianych potrzeb konsumpcyjnych. Pozwala to na obliczenie, 
jakie sumy trafiają do poszczególnych branży gospodarki lokalnej i regionalnej. 

Wykorzystując strukturę koszyka rozchodów typową dla gospodarstw domowych 
w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (Budżety… 2008), konkretnym rodzajom 
działalności gospodarczej przypisano wartości wydatków. W największym stopniu trafia-
ją one do handlu, reszta wydatkowana jest na usługi transportowe i telekomunikacyjne, 
opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz oraz na rekreację i kulturę. W każdym z tych 
sektorów powstają dodatkowe miejsca pracy – są to tzw. efekty mnożnikowe I rzędu. 
Te nowe miejsca pracy oraz związane z nimi przychody pracowników generują dalszy, 
choć już zdecydowanie mniejszy, popyt na towary i usługi konsumpcyjne (efekty II, 
III rzędu). Dodatkowo popyt konsumpcyjny generuje zatrudnienie w firmach produk-
cyjnych i zaopatrzeniowych, obsługujących wspomniane wcześniej branże handlowe  
i usługowe. Zsumowanie wszystkich tych miejsc pracy umożliwia określenie łącznych 
dochodowych efektów mnożnikowych generowanych przez przedsiębiorstwa danego 
sektora w ich otoczeniu.

Znajomość udziału kosztów zatrudnienia w przychodach danej branży umożliwiła 
obliczenie liczby miejsc pracy, które w niej powstają dzięki popytowi konsumpcyjnemu 
ze strony pracowników centrów usług. Miejsca wydatkowania dochodów określone 
zostały natomiast na podstawie wyników badań ankietowych wśród pracowników 
centrów usług (Micek i in. 2010), w których odpowiadali oni na pytanie dotyczące 
miejsca zamieszkania oraz miejsca, w którym wydatkują większość swojego wynagro-
dzenia. Zgodnie z uzyskanymi wynikami poziom „wyciekania” dochodowych efektów 
mnożnikowych w przypadku Krakowa jest niski, z tego względu, że tak duży ośrodek 
miejski umożliwia zaspokojenie zdecydowanej większości popytu konsumpcyjnego 
na miejscu, w tym również wielu usług wyższego rzędu.

Efekty dochodowe funkcjonowania transportu pasażerskiego są nieco niższe niż 
w przypadku analizowanych do tej pory rodzajów działalności gospodarczej. Na 1000 
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miejsc pracy w transporcie przypada 98 zatrudnionych utrzymujących się z usług na 
rzecz pracowników przedsiębiorstw transportowych (mnożnik 1,10). Najwięcej jest ich 
w handlu, następnie w transporcie i łączności oraz rekreacji i kulturze (tab. 4). W sumie 
na skutek popytu konsumpcyjnego pracowników firm transportowych funkcjonuje 
prawie 900 miejsc pracy. Obok klasycznych efektów dochodowych dzięki popytowi ze 
strony pracowników firm transportowych powstają pośrednio efekty zaopatrzeniowe 
w wybranych branżach konsumpcyjnych, które wyniosły ponad 150 miejsc pracy.

Finansowe efekty mnożnikowe w postaci przychodów  
samorządów

Podatki i opłaty odprowadzane przez firmy transportowe można podzielić na  
następujące dwa typy:
a. odprowadzane bezpośrednio do budżetów samorządowych

– podatek od nieruchomości (gmina),
– podatek od środków transportowych (gmina),
– opłata za licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego (powiat),
– opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych (ustalony organ  

w zależności od przebiegu trasy),
b. trafiające do budżetów samorządowych za pośrednictwem Skarbu Państwa

– podatek od osób fizycznych (gmina, powiat, województwo),
– podatek od osób prawnych (gmina, powiat, województwo).

Tab. 4. Efekty dochodowe i zaopatrzeniowe branż konsumpcyjnych

Table 4. Induced effects from spending incurred by employees of passenger transport companies 

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own elaboration
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W przypadku przedsiębiorstw transportowych wysokość przychodów z podatku 
od nieruchomości jest ograniczona zapisami art. 7 pkt 1 Ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, w których zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

– budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  
i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania 
tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy – wyko-
rzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także 
zajęte pod nie grunty,

– budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk 
użytku publicznego.

Niemniej spora część nieruchomości należących do grupy PKP nie jest wyko-
rzystywana wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, stąd wszystkie 
trzy spółki transportowe grupy PKP zapłaciły w 2008 roku 183,7 mln zł podatków  
i opłat. Wysokość opłat i podatków zapłaconych przez MPL Kraków-Balice wyniosły 
nieco ponad 700 tys. zł. Można przyjąć, że firmy transportowe funkcjonujące w KOM 
wniosły do lokalnych samorządów z tytułu podatku od nieruchomości co najmniej 
kilka mln zł.

Oszacowanie wartości kolejnego podatku powstającego dzięki funkcjonowaniu 
firm KOM może być nieco bardziej dokładne. W oparciu o dane BDR GUS dotyczące 
liczby autobusów i znaną wysokość wpływów z podatku od środków transportowych 
na poziomie gmin ustalono, że do kasy Krakowa wpływa z tytułu tego podatku ponad 
750 tys. zł. Razem nieco ponad 1,2 mln zł wpływa natomiast z tego tytułu do samo-
rządów lokalnych wszystkich gmin KOM. Warto pamiętać, że pewna suma podatku 
odprowadzanego przez firmy zajmujące się transportem podmiejskim w Krakowie 
trafia do lokalnych samorządów województwa świętokrzyskiego2.

Zakup licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego stanowi niewielkie źródło wpływów do kasy powiatów. W sumie w transpor-
cie osobowym dochody samorządów powiatowych w Małopolsce sięgają ok. 1,4 mln zł. 
Całościowa wartość zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych mogła osiągnąć 
w Małopolsce jeszcze niższą wartość 0,4 mln zł.

Przychody lokalnych samorządów z tytułu podatków odprowadzanych przez 
spółki transportu osobowego należą do bardzo niskich. Firmy transportu osobowego 
przekazują poprzez skarb państwa niewiele środków pochodzących z płaconego przez 
nie podatku od przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że podatek od przedsiębiorstw 
płacony jest od zysku osiąganego przez firmę, a wiele firm transportowych odnotowuje 
straty (w 2008 roku do największych należały PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, 
MPK w Krakowie, PKS w Krakowie). Suma podatku od osób prawnych pozyskana przez 
małopolskie gminy wyniosła w 2008 roku około 2 mln zł, z czego 0,9 mln zł pozyskała 
gmina Zabierzów od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach. Samo 
województwo małopolskie pozyskało z tytułu udziału w podatku CIT zapłaconego 

2 Duża grupa przedsiębiorstw wykonujących przewozy z/do Krakowa jest zarejestrowana poza KOM (często  
w powiatach jędrzejowskim lub buskim), unikając w ten sposób wysokich opłat ubezpieczeniowych.
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przez port lotniczy około 2,1 mln zł, a od wszystkich firm transportowych pozyskano 
4,6 mln zł. W sumie do samorządu lokalnego (gmin i powiatów) i regionalnego mogło 
trafić w 2008 z tytułu udziału w podatku od osób prawnych około 7 mln zł.

Z udziału w podatku od osób fizycznych w 2008 roku gmina i powiat Kraków 
pozyskały około 16,5 mln zł (tab. 5), co stanowiło ok. 1,9% wpływów z PIT w stolicy 
Małopolski. Natomiast z tytułu dochodów pracowników firm transportowych zloka-
lizowanych na terenie KOM województwo małopolskie, miejscowe powiaty i gminy 
uzyskały w 2008 roku około 8,8 mln zł. W sumie z udziału w podatku PIT do kasy 
samorządów lokalnych i regionalnych Małopolski wpłynęło ponad 25 mln zł.

Sumaryczne przychody jednostek samorządu województwa małopolskiego z ty-
tułu funkcjonowania na terenie KOM firm transportu osobowego mogły w 2008 roku 
przekroczyć 35 mln zł. Przychody z tytułu podatków lokalnych i udziału w podatkach 
od osób fizycznych i prawnych nie rekompensują kosztów samorządów lokalnych  
i regionalnych z tytułu funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie regionu. 
Do usług tylko jednej spółki PKP Przewozy Regionalne województwo małopolskie 
dopłaciło w 2008 roku 43,1 mln zł.

Podsumowanie

W niniejszych badaniach wykazano, że działalność w zakresie transportu oso-
bowego w KOM stanowi istotne źródło lokalnego zatrudnienia. Nie tylko daje pracę 
ponad 9 tys. zatrudnionych, ale również kreuje co najmniej 4,2 tysiąca miejsc pracy 
w otoczeniu lokalnym. Przy mnożniku 1,46 stawia to krakowski transport na wyso-

Tab. 5. Przychody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT odpro-
wadzonym przez pracowników firm transportowych KOM

Table 5.  Revenues of local and regional government from PIT and CIT paid by employees 
of passenger transport companies 

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own elaboration
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kiej pozycji w porównaniu z innymi działalnościami gospodarczymi. Największy jest 
wpływ transportu na generowanie zatrudnienia u lokalnych dostawców (mnożnik 1,32) 
– sięga on 2,9 tys. miejsc pracy w firmach zaopatrujących. W porównaniu z dotychczas 
prowadzonymi badaniami niewielkie są efekty dochodowe dochodzące do 0,9 tys. 
zatrudnionych osób (mnożnik 1,10). Nieduże znaczenie ma w świetle powyższych 
obliczeń zatrudnienie powstające w wyniku zakupów dokonywanych przez klientów 
firm transportu w portach, dworcach i na przystankach oraz efekty zaopatrzeniowe 
branż konsumpcyjnych (w sumie oba mechanizmy przyniosły około 0,4 tys. miejsc 
pracy). Przychody lokalnych i regionalnych samorządów wynikające z funkcjonowania 
na terenie KOM firm transportowych sięgnęły w 2008 roku 35 mln zł, w tym ponad 
70% stanowiły przychody z udziału w podatku od osób fizycznych, a około 20%  
w podatku od osób prawnych.

Dr Grzegorz Micek jest stypendystą programu START Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej, edycja 2009.
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Impact of the transportation industry on the economy of the 
Kraków Metropolitan Area

Summary

The passenger transport is the significant source of local job generation in 
Krakow Metropolitan Area (KMA). This activity not only provides above 9,000 jobs, 
but also generates at least 4,200 workplaces in the local milieu. The high multiplier 
value (1.46) contributes to one of the top places of passenger transport in comparison 
to other economic activities. The largest impact of passenger transport is observed 
among contractors and subcontractors of transport enterprises (indirect effects) – about 
2,900 people are employed, there (multiplier 1.32, Table 3.). In comparison to other 
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economic activities the induced effects seem to be small (900 employees; multiplier 
1.10, Table 4.). The revenues of local and regional government stemming from ope-
rations of transport companies in KMA were estimated at 35 mln PLN (about 70% 
revenues from PIT and about 20% of CIT).
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