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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Szczecin1, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 

 

Piotr Tomasz Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin, od 4 grudnia 2006 r., tj. w całym 
okresie objętym kontrolą. 

 

1. Realizacja zadań w zakresie tworzenia infrastruktury oraz innych warunków 
rozwoju elektromobilności. 

2. Realizacja zadań dotyczących rozwoju floty autobusów zeroemisyjnych 
w komunikacji miejskiej. 

3. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału pojazdów zeroemisyjnych 
w działalności urzędu gminy oraz zero- i niskoemisyjnych w wykonywaniu zadań 
publicznych przez gminę. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. (z uwzględnieniem faktów i dowodów 
wykraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli). 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

 

Grzegorz Łukasik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/81/2019 z 22 sierpnia 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub Urząd Miasta. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Miasto na prawach powiatu Szczecin4 podjęło skuteczne działania rzecz realizacji 
limitu wynikającego z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych5. W latach 2017-2019 zakupiono 12 
samochodów elektrycznych, w tym dwóch dla Urzędu Miasta oraz 10 dla jednostek 
podległych. Tym samym udział samochodów elektrycznych we flocie pojazdów 
obsługujących Urząd Miasta wynosił 12,5% spełniając obowiązek ustawowy 
określony na poziomie 10% do osiągniecia od 1 stycznia 2022 r.  

Gmina podjęła działania w zakresie użytkowania w komunikacji miejskiej 
zeroemisyjnych autobusów. W przypadku zrealizowania planowanej na 28 lutego 
2020 r. dostawy 11 autobusów elektrycznych ich udział w taborze użytkowanych 
autobusów będzie wynosić około 4%. NIK pozytywnie ocenia działania Gminy 
w zakresie monitorowania realizacji umowy na zakup autobusów, w związku 
z informacjami o problemach z wypłacalnością ich dostawcy. Natomiast w zakresie 
zapewnienia wymaganej dla zakupionych autobusów elektrycznych infrastruktury 
NIK wskazuje na opóźnienia w budowie stacji ładowania zarówno zlokalizowanych 
na trasach autobusów, jak i w zajezdni oraz wysokie prawdopodobieństwo 
ukończenia powyższych inwestycji po dostawie autobusów. Sytuacja ta może 
spowodować niepełne czasowe wykorzystanie zakupionych pojazdów.  

Za rzetelne uznano jednoczesne rozpoczęcie prac nad opracowaniem raportu 
o ilości punktów ładowania oraz opracowaniem planu budowy ogólnodostępnych 
punktów ładowania, jak również podjęcie współpracy w tym zakresie z operatorem 
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego6, tj. zadań wskazanych w art. 61-
63 uem. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasową dynamikę rozwoju infrastruktury, 
w połowie 2019 r. w Szczecinie funkcjonowały 23 ogólnodostępne punkty ładowania 
na 210 wymaganych uem (w przypadku Szczecina), NIK dostrzega wysokie ryzyko, 
nie powstania na terenie Gminy wymaganej liczby ogólnodostępnych punktów 
ładowania.  

NIK zwraca uwagę na stan zaawansowania przygotowań do wprowadzonego od 
1 stycznia 2022 r. art. 68 ust. 3 uem obowiązku 10% udziału pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
użytkowanych przy wykonywaniu zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 
2 pkt 1 uem realizowanych przez gminę lub zlecanych podmiotom zewnętrznym. 
Ustalenia NIK wskazują na brak przygotowania spółek Gminy oraz podmiotów 
zewnętrznych do realizacji tego obowiązku. NIK wskazuje na potrzebę 
przygotowania planów niezbędnych inwestycji przez podmioty podległe Gminie oraz 
opracowania mechanizmów zmniejszających ryzyko wygaśnięcia szeregu umów na 
podstawie art. 76 ust. 2 uem z dniem 31 stycznia 2021 r.  

Za nieprawidłowość uznano niedokonanie aktualizacji oraz nierozpoczęcie prac nad 
zmianami Planu transportowego7, w zakresie wyznaczenia linii komunikacyjnych, 
na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych, planowanego 
terminu rozpoczęcia ich użytkowania oraz geograficznego położenia infrastruktury 
ładowania – pomimo zakupu autobusów elektrycznych oraz rozpoczęcia prac nad 
przygotowaniem infrastruktury niezbędnej do ładowania baterii. Niezaktualizowanie 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dalej: Gmina, Miasto lub Szczecin.  
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 1124, ze zm. Dalej: uem. 
6 Dalej: OSD. 
7 Dalej: Plan transportowy - uchwalony na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, ze zm.). Dalej: ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. 

OCENA OGÓLNA 



 

4 

Planu transportowego w tym zakresie naruszało przepisy art. 11 ust.1 oraz art. 12 
ust. 1 pkt 8, art. 12 ust. 1a i 2a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym8.  

Nieprawidłowością było również opracowanie AKK po terminie ustawowym oraz 
jego nieprzesłanie do ministra właściwego do spraw gospodarki oraz właściwego do 
spraw środowiska. Stanowiło to naruszenie art. 37 ust. 4 uem. Obowiązek ustawowy 
został wykonany w trakcie kontroli.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja zadań w zakresie tworzenia infrastruktury 
oraz innych warunków rozwoju elektromobilności 

Liczba pojazdów elektrycznych10 zarejestrowanych w Szczecinie wzrosła z dwóch 
na koniec 2016 r. do 63 na dzień 30 czerwca 2019 r.11 W powyższym okresie stale 
wzrastała także liczba publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów 
elektrycznych również z dwóch do 2312.  

(akta kontroli str. 105-106,112) 

Przyjęto następujące dokumenty strategiczne zawierające regulacje dotyczące 
rozwoju elektromobilności: 

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin z 27 października 
2015 r.13, opracowany w ramach realizacji projektu Zintegrowany Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
W uchwale wskazano, jako jeden z celów strategicznych rozwój 
zrównoważonego transportu w Gminie realizowany przez wymianę taboru 
autobusowego i kolejowego na bardziej ekologiczny. Dokument zawierał 
zalecenia skierowane do wszystkich jednostek samorządowych stosowania 
w zamówieniach publicznych kryteriów ekologicznych oraz zakupu autobusów 
publicznej floty pojazdów o parametrach niskoemisyjnych. Wskazano 
następujące działania związane z elektromobilnością: zakup bezemisyjnego 
taboru autobusowego (11 szt.), budowę stacji ładowania samochodów i rowerów 
elektrycznych (3 szt.), zakup samochodów elektrycznych dla Urzędu (4 szt.) 
i jednostek organizacyjnych Gminy (8 szt.) oraz zakup zamiatarki elektrycznej dla 
jednostki Gminy Szczecin. Określono horyzont czasowy realizacji inwestycji na 
lata 2017-202114. Oszacowano również prognozowane nakłady finansowe, 
wskazano możliwe zewnętrzne źródła finasowania oraz określono 
wskaźniki/mierniki monitorowania działań. 

(akta kontroli str. 105-111, dowód elektroniczny, str. 295, plik nr 002) 

2. Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin z 28 maja 2019 r.15 Cele 
określone w dokumencie realizowane były poprzez podjęcie działań 

                                                      
8 W brzmieniu wprowadzonym art. 59 uem. 
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 W tym samochody hybrydowe typu plug-in. 
11 Na koniec 2017 r. wyniosła 18, na koniec 2018 r. – 38.  
12 W tym osiem o dużej mocy ładowania (ładowanie „szybkie” - powyżej 22 kW) oraz 15 o normalnej mocy 

ładowania. 
13Uchwała wielokrotnie zmieniana, na dzień 18 października 2019 r. – obowiązywał tekst przyjęty Uchwałą 

Nr VIII/245/19 Rady Miasta Szczecin z 25 czerwca 2019 r., dalej: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
14 Zgodnie z tekstem jednolitym przyjętym 25 czerwca 2019 r.: zakup bezemisyjnego taboru autobusowego – 

2020 r.; budowa stacji ładowania samochodów i rowerów elektrycznych – 2017 r. zakup samochodów 
elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Gminy - 2017 r. oraz Urzędu - 2018 r., zakup zamiatarki 
elektrycznej dla jednostki Gminy – 2018 r. 

15 Uchwała Nr VII/218/19 Rady Miasta Szczecin. 
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adaptacyjnych. Działania te mają pomóc Miastu przystosować się do zmian 
klimatu, redukując niekorzystny wpływ tych sektorów, które oceniono 
za najbardziej wrażliwe, w tym transportu. W ramach działania Adaptacja 
komunikacji publicznej do skutków zmian klimatu, z horyzontem czasowym do 
roku 2023 wskazano między innymi: zakup 16 autobusów hybrydowych, 
zakup bezemisyjnego taboru autobusowego (bez określenia ilości), zakup taboru 
autobusowego niskoemisyjnego oraz wyodrębniono zadanie budżetowe Program 
elektromobilności Miasta Szczecin. 

(akta kontroli, str. 295 dowód elektroniczny, plik nr 001) 

3. Zintegrowany Plan Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego na lata 2016-2023 przyjęty 26 września 2016 r.16.Dokument 
zakładał, że efektami poprawy wdrożenia mobilności miejskiej będzie 
zwiększenie jakości życia mieszkańców Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego17, między innymi poprzez zmniejszenie hałasu i emisji spalin. 
Dokument wskazywał na potrzebę zastosowania do obsługi publicznego 
transportu publicznego pojazdów z napędem alternatywnym, tj. elektrycznym, 
hybrydowym, CNG. W związku z wejściem w życie uem planowana była 
aktualizacja tego dokumentu.  

(akta kontroli str. 109, 113, dowód elektroniczny, str. 295, plik nr 003) 

4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta 
Szczecin na lata 2014-202518 przyjęty 25 czerwca 2014 r. W zakresie rozwoju 
komunikacji zero lub niskoemisyjnej wskazywał na potrzebę inwestycji 
operatorów transportu publicznego w tabor niskoemisyjny. Jednakże realizację 
działań uzależniono od wyników analiz ekonomicznych, ze względu 
na zmieniające się otoczenie prawno-fiskalne. Plan transportowy nie podlegał 
aktualizacji od jego przyjęcia w 2014 r. i nie zawierał regulacji odnoszących się 
bezpośrednio do rozwiązań wprowadzonych uem  

(akta kontroli dowód elektroniczny, str. 295, plik nr 005) 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami19 
obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Szczecin przyjęte Uchwałą Rady Miasta Szczecin 26 marca 
2012 r20. oraz plany miejscowe nie zawierały regulacji dotyczących 
elektromobilności. Planowana była zmiana Studium, która w sposób kompleksowy 
podejmie zagadnienie elektromobilności w Mieście. 

 (akta kontroli str. 105,111) 

Na zaplanowane w dokumentach strategicznych działania inwestycyjne Gminy, 
w szczególności określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. zakup 
autobusów, samochodów elektrycznych, budowę punktów ładowania oraz zakup 
zamiatarki zaplanowano odpowiednie środki na pokrycie nakładów własnych na ich 
realizację.  

(akta kontroli str. 108-110,129-146,182-184, 331-336,345-349, 357-363, 371-377) 

W dniu 31 stycznia 2019 r. Gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej21 o dofinansowanie przedsięwzięcia 

                                                      
16 Uchwałą 3/III/2016 Walnego Zgromadzenia SOM z siedzibą w Szczecinie. 
17Dalej: SOM. Składa się z ośrodka centralnego – miasta Szczecina i powiązanego z nim funkcjonalnie 

najbliższego otoczenia, gmin: Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Stepnica, 
Police, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, a także miasto Stargard Szczeciński i miasto Świnoujście. 

18Przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLI/1209/14, Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 
z 25 czerwca 2014 r. Dalej: Plan transportowy.  

19 Pismo z 10 września 2019 r., znak: WZP-III.1710.1.2019.MŁ. 
20 Uchwała Nr XVII/470/12. 
21 Dalej: NFOŚiGW. 
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Opracowanie Strategii Rozwoju elektromobilności Miasta Szczecina 2035 (S_e- 
mobility 2035) w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4 Ochrona 
atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny22.  

W ramach prac nad Strategią elektromobilności zaplanowano przeprowadzenie 
przeglądu dokumentów strategicznych Gminy w powiązaniu z planem 
zagospodarowania przestrzennego i AKK oraz wypracowanie rekomendacji 
w zakresie koniecznych zmian.  

W dniu 3 października 2019 r. Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinasowania 
w formie dotacji na powyższy projekt w wysokości 90 tys. zł z planowanych kosztów 
całkowitych w kwocie 100 tys. zł. Termin zakończenia projektu określono 
na 30 września 2020 r.  

(akta kontroli str. 195-214) 

Minister Energii nie występował do Gminy o współpracę w realizacji działań 
odnośnie wypracowania miękkich instrumentów wsparcia elektromobilności oraz 
dopłat do autobusów elektrycznych, wskazanych w załączniku nr 2 do Planu 
rozwoju elektromobilności23.  

(akta kontroli str. 106,114) 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 2 uem, minimalna liczba punktów ładowania 
zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania 
w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 tys.24 ma wynosić 210. 
Na 30 czerwca 2019 r. liczba publicznie dostępnych punktów ładowania 
samochodów elektrycznych wynosiła 23, w tym trzy zbudowane przez Gminę. 
Realizacja budowy trzech punktów ładowania stanowiła wypełnienie działań 
MSz_430 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W 2019 r. Gmina nie planowała 
budowy kolejnych punktów, natomiast w 2020 r. rozważała budowę jednej stacji 
ładowania z mocą około 50 kW.  

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami25 Szczecin 
będzie realizować działania związane z osiągnięciem 210 punktów ładowania 
poprzez rozwiązanie wskazane w art. 61-67 uem, tj. w oparciu o plan budowy 
ogólnodostępnych punktów ładowania, który zostanie zrealizowany przez OSD, 
właściwego ze względu na lokalizację, w przypadku Szczecina - Enea Operator sp. 
z o.o.   

(akta kontroli str. 105, 114, 148-149) 

W dniu 18 lipca 2019 r. Enea Operator wystąpił do Gminy o informację dotyczącą 
ilości punktów ładowania wskazując, że informacja ta jest kluczowa dla realizacji 
obowiązków OSD wynikających z uem. Dane o liczbie brakujących do ustawowego 
limitu punktów ładowania będą stanowiły podstawę do opracowania planów 
rzeczowo-finansowych projektu budowy ogólnodostępnych stacji. Jednocześnie 
OSD zadeklarował chęć współpracy z samorządem w zakresie tworzenia strategii 
rozwoju elektromobilności. W odpowiedzi Gmina poinformowała o toczących się 
pracach nad wyborem wykonawcy raportu o stanie realizacji budowy publicznie 
dostępnych punktów ładowania na podstawie art. 60 uem. W raporcie wykazane 
zostanie, że z bardzo wysokim prawdopodobieństwem nie zostanie osiągnięta liczba 
210 punktów ładowania oraz, że równolegle będą toczyć się prace nad 
opracowaniem planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania (wskazanego 
w art. 62 uem). Gmina zadeklarowała wolę współpracy z OSD przy opracowywaniu 
materiałów niezbędnych do opracowania przez OSD harmonogramów realizacji 

                                                      
22 Dalej: Strategia elektromobilności. 
23 Plan przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r. 
24 Na 31 grudnia 2018 r. Miasto Szczecin posiada około 404 tys. mieszkańców.  
25 Pismo, znak WZP-III.1710.1.2019.MŁ, z 4 września 2019 r.  
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inwestycji oraz poprosiło podmiot o współpracę przy opracowywaniu Strategii 
elektromobilności.  

W okresie 10-20 września 2019 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy 
usługi w ramach udzielenia zamówienia do 30 tys. EURO. Zgodnie z  projektem 
umowy zakres prac miał objąć: opracowanie raportu o ilości punktów ładowania, 
o których mowa w art. 61 uem, opracowanie planu budowy ogólnodostępnych 
punktów ładowania, w tym proponowany harmonogram budowy stacji (art. 62 uem) 
oraz opracowanie projektu wniosku do Prezesa URE o wyznaczenie 
przedsiębiorstwa energetycznego, które będzie pełnić funkcję operatora stacji 
wybudowanych zgodnie z planem (art. 65 uem). Umowa na realizację usługi ma 
zostać podpisana po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy na 2020 r., tj. po 
uchwaleniu zaproponowanych zmian w budżecie przez Radę Miasta26. 

(akta kontroli str. 148-181) 

Urząd Miasta nie podejmował działań w zakresie ustanowienia strefy czystego 
transportu określonej w art. 39 ust. 1 uem. Decyzja o jej ewentualnym powstaniu27 
uzależniona będzie od wyznaczonych priorytetów układu komunikacyjnego miasta, 
w związku z uruchomieniem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej28. W AKK 
przedstawiono propozycje lokalizacji strefy. Stanowiły one dla Gminy materiał 
wyjściowy do opracowania rekomendacji do założeń przyszłej Strategii 
elektromobilności. Urząd Miasta opracował również analizę parkowania oraz 
zmniejszenia ruchu samochodowego w Śródmieściu (dokument z 30 grudnia 
2017 r.) wskazującą na potrzeby zastosowania autobusów elektrycznych w celu 
zmiany charakterystyki ruchu w al. Wojska Polskiego (ograniczenia ruchu pojazdów 
tradycyjnych).  

 (akta kontroli str. 19-24, 27, 49-104, 185-187) 

Gmina promowała używanie samochodów elektrycznych przez mieszkańców miasta 
poprzez obniżenie opłaty za parkowanie pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych. 
Uchwałą nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. 
wprowadzono dla właścicieli pojazdów elektrycznych (lub hybrydowych o emisji CO2 
poniżej 100 g/km) opłatę 12-miesięczną 10 zł za parkowanie w strefie. Od 22 lutego 
2018 r. w związku z wejściem w życie uem opłaty za parkowanie pojazdów 
elektrycznych w strefie płatnego parkowania nie były pobierane. Zakupiono 
i faktyczne użytkowano przed wejściem w życie uem od 2017 r. osiem samochodów 
elektrycznych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne Szczecina, oraz 
w 2018 r. wybudowano trzy miejskie stacje ładowania29.  

Podejmowano działania bezpośrednio promujące używanie pojazdów elektrycznych 
przez mieszkańców miasta. W dniu 30 czerwca 2018 r. w Szczecinie zorganizowano 
transgraniczny rajd samochodów elektrycznych, tworząc dla mieszkańców 
możliwość bezpośredniego poznania samochodów elektrycznych i spotkania z ich 
użytkownikami. W dniu 8 czerwca 2019 r. współfinansowano i objęto mecenatem 
Prezydenta Miasta Szczecin wydarzenie Elektromobilność jest dla wszystkich 
w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. 

W rozmowach z podmiotami prywatnymi zainteresowanymi wynajmowaniem 
i współdzieleniem pojazdów elektrycznych (e-carsharing) przedstawiciele Urzędu 
Miasta deklarowali wsparcie takich działań w wymiarze promocyjnym. Do dnia 
18 października 2019 r. żaden z podmiotów nie podjął jednak decyzji o podjęciu 

                                                      
26 Pismo, znak WZP-III.1710.1.2019.MŁ z 27 września 2019 r.  
27 E-mail Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami z 27 września 2019 r.  
28 Dalej: SKM. 
29 Stacje oddano do użytkowania w sierpniu 2018 r. Koszt całkowity realizacji - 477 tys. zł, w tym dofinansowanie 

zewnętrzne 238,5 tys. zł. 
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działalności gospodarczej w tym zakresie, ani nie kontynuował zainicjowanych 
rozmów.  

Ponadto w ramach rozwoju elektromobilności: 

 Gmina Szczecin wraz ze SOM oraz Polskim Funduszem Rozwoju30 i Izbą 
Gospodarczą Komunikacji Miejskiej zorganizowała 19 września 2017 r. 
ogólnopolskie Warsztaty programu E-Bus w związku z opracowaniem przez PFR 
Dobrych Praktyk w zakresie elektromobilności. Mieszkańcy Miasta przez tydzień 
mogli przetestować transport autobusami elektrycznymi; 

 Miasto Szczecin podjęło współpracę jako partner stowarzyszony w projekcie 
EUFAL (realizacja w latach 2018-2020), który otrzymał dofinansowanie 
z Programu Badawczo-Innowacyjnego Komisji Europejskiej – ERA NET. 
Zaproszenie do współpracy (wspólnie z Akademią Morską) było wynikiem 
wdrażania projektów logistycznych i transportowych oraz organizacji 
międzynarodowych konferencji Zielona logistyka miejska odbywających 
się cyklicznie w Szczecinie; 

 Zrealizowano 5 marca 2019 r. wspólnie z PSPA31 szkolenie Elektromobilność 
w praktyce dla około 60 pracowników Urzędu oraz jednostek i spółek Gminy. 
Podpisano list intencyjny o dalszej współpracy z PSPA; 

 przygotowano udział w XVII Międzynarodowych Targach Elektrotechnika 
w Warszawie w dniach 13-15 marca 2019 r. Gmina otrzymała I Nagrodę 
w kategorii najlepsza strategia elektromobilna za Program Elektromobilności 
Miasta Szczecin. 

Większość ze zrealizowanych działań promocyjnych nie wiązała się z dodatkowymi 
dla Gminy kosztami. Ogólne koszty działań promocyjnych wyniosły około 50,4 tys. 
zł. Największą pozycję kosztową około 44 tys. zł stanowiła organizacja Warsztatów 
programu E-Bus.  

(akta kontroli str. 28-29,32, 42-46, 215-255,633-646,1747-1763) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Gmina inicjowała szereg działań na rzecz rozwoju elektromobilności jeszcze przed 
wejściem w życie zapisów uem. Niemniej jednak niska liczba samochodów 
elektrycznych użytkowanych w Gminie, jak i liczba ogólnodostępnych punktów 
ładowania wskazuje na wstępny etap wdrażania elektromobilności w Szczecinie. 
Podjęte przez Miasto działania w zakresie tworzenia warunków na rzecz budowy 
ogólnodostępnych punktów ładowania nie skutkowały istotnym ich przyrostem. 
Na dzień 30 września 2019 r. limity do osiągniecia na koniec 2020 r. były 
zrealizowane w 11%. Zatem istnieje ryzyko nieosiągnięcia limitu wynikającego z  art. 
60 ust.1 pkt 2 uem. NIK pozytywnie ocenia podjęcie przez Miasto współpracy z OSD 
w zakresie wyznaczenia miejsc do budowy punktów ładowania. Gmina podjęła 
również działania zmierzające do sporządzenia planu budowy ogólnodostępnych 
punktów ładowania, o którym mowa w art. 62 uem, który będzie realizowany przez 
właściwego OSD.  

 Realizacja zadań dotyczących rozwoju floty autobusów 2.
zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej 

Organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin 
w imieniu Gminy zajmowała się jednostka budżetowa Zarząd Dróg i Transportu 

                                                      
30 Dalej: PFR. 
31 Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. 
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Miejskiego32. Usługi przewozowe w komunikacji miejskiej realizowane były na 
podstawie zawartych umów pomiędzy Gminą (ZDiTM) a następującymi podmiotami: 
– - w zakresie regularnych przewozów autobusowych: Szczecińskim 

Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica" sp. z o.o.33, Szczecińskim 
Przedsiębiorstwem Autobusowym „Dąbie" sp. z o.o.34, Szczecińsko-Polickim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o.35, Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Samochodowej w Szczecinie sp. z o.o.36; 

– - w zakresie regularnych przewozów tramwajowych – z Tramwajami 
Szczecińskimi Sp. z o.o.37 

SPAK, SPAD, TS były jednoosobowymi spółkami Gminy, natomiast udziałowcami 
SPPK były Szczecin i gmina Police. PKS w Szczecinie został wybrany w drodze 
zamówienia publicznego.  

(akta kontroli str. 756-757,1454-1580) 

W latach 2015-2018 podstawę komunikacji publicznej w Szczecinie stanowił 
transport autobusowy obsługujący od 75 do 76 linii stałych, w tym 16 nocnych. 
W powyższym okresie długość linii autobusowych uległa zwiększeniu o 3,23%. 
Transport tramwajowy był realizowany w ramach 12 linii dziennych zlokalizowanych 
głównie w centrum miasta. Długość linii tramwajowych wzrosła o 3,4%. 
W Śródmieściu ustanowiono priorytet dla komunikacji tramwajowej. Po 
zrealizowaniu projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej 
z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 35138 istotny 
udział w komunikacji miejskiej będzie stanowić transport kolejowy.  

(akta kontroli str. 647-652, 1778-1779) 

Na koniec 2015 r. wykorzystywano 264 autobusy, w tym 263 z silnikami na olej 
napędowy oraz jeden autobus hybrydowy (diesel z napędem elektrycznym). 
Natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba ta wzrosła do 284 szt., w tym 15 
autobusów hybrydowych39. W latach 2015-2018 zwiększyła się jakość emisyjna 
taboru komunikacji miejskiej. W 2015 r. autobusy o silnikach spełniających normę 
EURO 5 lub wyższą stanowiły 47,7% natomiast na koniec 2018 r. ich udział wzrósł 
do 63,7%.40 Jednocześnie zmalał udział pojazdów spełnianych normy EURO 1 ÷ 3 
do 15,8%. Średni wiek autobusów użytkowanych w Szczecinie wynosił 10 lat. 
W latach 2015-2018 odnotowywano spadek przebiegu taboru wyłącznie z silnikiem 
diesla o 4,15% oraz zużycia paliwa o 1,39%.  

(akta kontroli str. 647-662) 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2019 r. Szczecin lub jednostki 
podległe41 zamówiły i odebrały 65 autobusów (47 Szczecin, 19 spółki podległe 
Gminie), w tym 49 autobusów wyłącznie z silnikiem diesla oraz 16 o napędzie 

                                                      
32 Dalej: ZDiTM. 
33 Dalej: SPAK. 
34 Dalej: SPAD. 
35 Dalej: SPPK. 
36 Dalej: PKS w Szczecinie. 
37 Dalej: TS.  
38 Realizowanego w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego, oś priorytetowa V Rozwój transportu 

kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 
39 Kolejne 2 szt. odebrano w styczniu 2019 r. 
40 W 2015 r. spośród 264 autobusów 126 szt. posiadało silniki spełniające normy EURO 5 lub wyższe (47,7%), 

31 szt. normę EURO 4 (11,7%), 107 spełniało starsze normy EURO 1 do 3 (40,5%). W 2018 r. analogiczne 
wskaźniki przedstawiały się następująco: normy EURO 5 lub wyższe spełniało 181 autobusów (63,7%), 33 szt. 
spełniało normę EURO 4 (11,6%) oraz 70 szt. normy EURO 1 do 3 ( 24,7%). 

41W objętym kontrolą okresie za zakupy odpowiadał Szczecin oraz operatorzy transportu publicznego. Szczecin 
zmówił w badanym okresie 47 autobusów: 16 autobusów hybrydowych, 20 diesli EURO 6 oraz 11 autobusów 
elektrycznych. W dwóch pierwszych przypadkach autobusy zostały przekazane poszczególnym spółkom 
do eksploatacji na podstawie umowy powierzenia. W przypadku autobusów elektrycznych zamówienie było 
w trakcie realizacji.  
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hybrydowym. Gmina była odpowiedzialna za zakup autobusów, w sytuacji kiedy 
uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych na ich zakup. W pozostałych 
przypadkach Spółki autobusowe same odpowiadały za zakup nowych autobusów 
i były właścicielami pojazdów.  

Wartość zakupów wynosiła 120,03 mln zł42 (66,02 mln zł pochodziło z środków 
własnych, 54,01 mln zł, tj. 45% stanowiło dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych). 
Wyłoniono także dostawcę 11 autobusów elektrycznych, z terminem realizacji 
zamówienia do 28 lutego 2020 r., za kwotę 38,3 mln zł (łączna kwota dofinasowania 
11,7 mln zł, tj. 30,6% wartości zamówienia). Liczba autobusów elektrycznych 
stanowiła 14,7% w liczbie zamówionych autobusów w okresie od 1 stycznia 2016 r. 
do 30 września 2019 r. Gminna nie posiadała harmonogramu wymiany autobusów. 
Zakupy były uzależnione od posiadanych środków oraz uzyskanego dofinansowania 
na ten cel. 

Na 17 października 2019 r. nie określono jeszcze pełnego katalogu linii 
autobusowych, które zostaną objęte zeroemisyjnym transportem miejskim. Jedną 
z planowanych linii, na jakich miałby jeździć autobus elektryczny była linia 87. 
Długość linii w zależności od odcinka wahać się będzie od około 6 do 10 km.  

 (akta kontroli str. 760-762, 1791-1792) 

Gmina posiadała Plan transportowy uchwalony na podstawie art. 9 ust. 1 oraz ust. 3 
oraz art. 12 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Plan transportowy 
nie podlegał aktualizacji od jego przyjęcia w 2014 r. Nie zawierał regulacji 
odnoszących się bezpośrednio do rozwiązań wprowadzonych uem.  

 (akta kontroli dowód elektroniczny str. 295, plik 005) 

Analiza, o której mowa w art. 37 uem, została opracowana 11 grudnia 2018 r. 
Gmina zapewniła możliwość udziału społeczeństwa w jej opracowaniu na zasadach 
określonych w dziale III rozdziału 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko43. Analiza 
została wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta oraz zamieszczona na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 19 grudnia 2018 r. Zainteresowane 
osoby miały możliwość składania wniosków i uwag do dokumentu w terminie 21 dni 
od dnia publikacji, tj. do 10 stycznia 2019 r. W okresie konsultacji nie wpłynęły uwagi 
lub wnioski do dokumentu. W dniu 15 stycznia 2019 r. AKK na podstawie art. 37 ust. 
4 uem, została przekazana Ministrowi Energii. Natomiast opracowanie nie zostało 
przesłane do ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministrowi właściwemu 
do spraw środowiska.  

(akta kontroli str. 1622-1628) 

Koszt opracowania AKK wyniósł 79 950 zł brutto. Wyboru wykonawcy dokonano 
w ramach procedury rozeznania rynku przeprowadzonej w dniach 29 czerwca – 
6 lipca 2018 r. Umowę z wybranym wykonawcą Stowarzyszeniem Inżynierów 
Komunikacji RP Oddział Szczecin44 zawarto 13 lipca 2018 r. Realizację przedmiotu 
zamówienia określono do dnia 16 listopada 2018 r. Obiór opracowania przedłużył 
się z uwagi na propozycje zmian zgłaszanych przez Gminę oraz konieczność 
nanoszenia korekt. Uwagi dotyczyły między innymi ceny autobusów elektrycznych 
oraz baterii (autorzy opracowania założyli ceny poniżej obecnie dostępnych 
na rynku) oraz zaproponowanych harmonogramów wymiany taboru. W umowie 
określono wymóg uwzględnienia specyfiki rozwiązań komunikacyjnych Szczecina 

                                                      
42 Wszystkie kwoty podane z uwzględnieniem podatku VAT (brutto).  
43 Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.  
44 Dalej: autorzy opracowania. 
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oraz rekomendowano aby analiza była oparta na publikacji Zasady opracowywania 
wymaganej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych analizy korzyści 
i kosztów związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Praktyczny przewodniku 
dla samorządowców45 zawierającej rekomendacje w zakresie sporządzania AKK. 

(akta kontroli str. 1636-1642, 1649-1654, 1658-1662) 

AKK zawierała wymagane elementy określone w art. 37 ust. 2 uem, w tym: analizę 
finansowo-ekonomiczną; oszacowanie efektów środowiskowych związanych 
z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi; analizę 
społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją 
szkodliwych substancji.  

Autorzy opracowania przedstawili specyfikę Szczecina w zakresie rozwoju 
komunikacji zeroemisyjnej, w tym roli w SOM, rozwój SKM i TS oraz wpływu 
znaczących odległości jakie występują pomiędzy obiema częściami miasta na jej 
rozwój46. AKK zawierała charakterystykę aktualnego stanu systemu komunikacji 
miejskiej, opis eksploatowanego taboru, możliwych scenariuszy inwestycji 
taborowych.  

AKK sporządzono w oparciu o rekomendacje Praktycznego przewodnika47, 
nie zawierała jednak wskazanych w tym opracowaniu elementów dotyczących 
analizy wrażliwości i ryzyka inwestycji oraz określenia wysokości luki 
w  finansowaniu, w tym wskazania przy jakich progach przedstawiany 
w opracowaniu wariant inwestycyjny stałby się opłacalny (progów opłacalności). 
Zgodnie z informacjami udzielonymi przez autorów AKK48 obowiązującą podstawą 
prawną dla jej sporządzenia była uem, a przepisy ustawy nie wymagały tych 
elementów. Zdaniem autorów AKK Praktyczny przewodnik nie stanowił 
obowiązującego aktu prawnego. Natomiast w zakresie obliczenia ewentualnej luki 
finansowej i wysokości wsparcia z programów UE lub programów krajowych 
wymaganych dla zapewnienia warunków do realizacji obowiązków z uem – autorzy 
opracowania wskazali, że ze względu na znaczące nakłady inwestycyjne związane 
z taborem zeroemisyjnym, trudno wnioskować, że zakup autobusów elektrycznych 
wraz z niezbędną infrastrukturą w najbliższych latach będzie opłacalny 
ekonomicznie. Mając jednak na uwadze nadrzędny obowiązek samorządu 
lokalnego, a mianowicie dobro społeczności lokalnej (w tym zdrowia mieszkańców), 
dokonano rekomendacji stopniowych zakupów autobusów zeroemisyjnych, jako 
działania komplementarnego względem innych, już podejmowanych przez Gminę 
działań wspierających rozwój publicznego transportu zeroemisyjnego. 

(akta kontroli str. 1642-1649) 

W zakresie wymiany taboru AKK przewidywała cztery warianty, przy czym warianty 
pojazdów napędzanych CNG oraz wodorem zostały odrzucone z uwagi na trudności 
techniczne (wysokie koszty infrastruktury oraz brak zaliczenia pojazdu CNG do 
pojazdów zeroemisyjnych przez uem). Na podstawie oceny możliwych rozwiązań 
alternatywnych do analizy wybrano dwa warianty: bazowy (bezinwestycyjny) 
obejmujący zakupy odtworzeniowe pojazdów spalinowych poprzez zakup nowych 
spełniających normę spalin EURO 6; wariant inwestycyjny obejmujący zakup 
pojazdów elektrycznych wraz z infrastrukturą wymaganą dla danego sposobu 
ładowania baterii. 

                                                      
45Opracowanie autorstwa M. Gromadzkiego. Dalej: Praktyczny przewodnik, opracowany w czerwcu 2018 r.  
46Podanie tych danych zalecała Niebieska Księga. Sektor transportu publicznego w miastach, aglomeracjach, 

regionach, Jaspers, 2015, s. 51. Dalej: Niebieska księga.  
47 Szczegółowy rekomendowany zakres był wskazany na stronie 34-35 opracowania.  
48Odpowiedź z 10 października 2019 r. 
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(akta kontroli str. 663, 1454-1466, 1527-1534) 

W zakresie odtworzenia taboru przyjęto następujące założenia: wymiana taboru 
wprowadzonego do eksploatacji od 2018 r., zgodnie ze wskazaniami zawartymi 
w Niebieskiej Księdze, następować będzie po 10 latach użytkowania pojazdu; 
wymiana taboru wprowadzonego do eksploatacji do 2017 r. następować będzie nie 
później niż po 15 latach użytkowania pojazdu (założenie takie wynika ze średniego 
wieku użytkowanego taboru w Szczecinie); kupowane będą wyłącznie pojazdy 
nowe, spełniające normę spalin EURO 6; kolejne zakupy realizowane będą w latach 
2020, 2022, 2024 i 2027 (zgodnie z datami czasowymi wskazanymi w uem). W AKK 
założono zastępowanie autobusów metodą jeden do jednego. Z opracowania 
wynikało, że wyznaczone w uem ramy czasowe dla osiągnięcia określonej struktury 
taboru z udziałem taboru zeroemisyjnego były w dużej mierze zbieżne 
z koniecznością poniesienia nakładów na inwestycje odtworzeniowe. AKK nie 
zawierała podsumowania zawartych w opracowaniu harmonogramów49. Natomiast 
z harmonogramu zakupu zeroemisyjnego taboru wynikającego z uem (spełnienia 
wymogu ustawy) wynikała potrzeba zakupu: 2020 r. – 15 szt., 2022 r. – 15 szt., 
2024 r. – 30 szt. oraz 29 szt., łącznie 89 szt. Analiza zawierała propozycje tras i linii 
autobusowych dla pojazdów elektrycznych oraz umieszczenia punktów ładowania. 

(akta kontroli str. 1505-1514,1538, 1557-1572) 

AKK zawierała opis podstawowych metod ładowania wraz z techniczną 
charakterystyką zalet i wad każdego rozwiązania. Autorzy do wariantu 
inwestycyjnego przyjęli zakup ładowarek w dwóch wzajemnie uzupełniających się 
trybach: ładowanie typu plug-in w zajezdni autobusowej oraz ładowanie 
pantografowe. AKK nie określała rodzaju baterii dostępnych na rynku – określono 
jednak uwarunkowania metody ładowania na żywotność baterii. 

(akta kontroli str. 1527-1533) 

W zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przyjęto między innymi następujące 
założenia: analizowany okres lata 2020-2035 (tj. 15-letni okres użytkowania 
autobusu elektrycznego), stopa dyskontowa na poziomie 4%, analizę sporządzono 
w cenach netto, poniesienie pierwszych nakładów inwestycyjnych w 2020 r., 
a pierwszych kosztów eksploatacyjnych w 2021 r., w ramach kosztów 
eksploatacyjnych pozycjami zmiennymi różnicującymi przyjęte do analizy warianty 
były koszty związane z zapotrzebowaniem na olej napędowy (dla autobusów ON) 
oraz energię elektryczną (dla autobusów zeroemisyjnych), inne koszty (w tym 
wymiany ogumienia, ubezpieczenia, pracy, serwisu pogwarancyjnego) przyjęto jako 
przy tych samych warunkach równe, w związku z czym niepodlegający analizie. 
AKK zawierało założenie, że wymiana autobusów będzie dotyczyć tylko dwóch 
operatorów SPAK oraz SPAD (uzasadniono to względami technicznymi oraz 
własnościowymi). Założono też pracę przewozową autobusów na niezmiennym 
poziomie w okresie objętym analizą, w związku z uruchomieniem SKM oraz 
rozwojem komunikacji tramwajowej. W analizie przyjęto następujące założenia 
dotyczące kosztów zakupu taboru: 

 cena zakupu autobusu konwencjonalnego (diesla) klasy MAXI (12 m) zasilanego 
olejem napędowym ustalona została na poziomie 1,1 mln zł netto, analogicznego 
elektrycznego 2,2 mln zł netto; 

 cena zakupu autobusu konwencjonalnego klasy MEGA (18 m) zasilanego olejem 
napędowym ustalona została na poziomie 1,4 mln zł netto, analogicznego 
elektrycznego na 3 mln zł netto. 

                                                      
49 Autorzy opracowania wyjaśnili, że w celu zachowania przejrzystości dokumentu unikali słownych interpretacji 

dotyczących wartości zamieszczonych w tabelach.  
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Dla realizacji zadań przewozowych przez autobusy elektryczne w AKK 
uwzględniono również konieczność zakupu infrastruktury wspierającej w postaci 
ładowarek typu plug-in (w zajezdniach) oraz ładowarek pantografowych. Koszt 
zakupu ładowarki plug-in oszacowano na kwotę 100 tys. zł netto a ładowarki 
pantografowej na kwotę 500 tys. zł netto. 

(akta kontroli str. 1535-1540, 1557-1572) 

Według AKK porównanie kosztów zakupu taboru i infrastruktury wspierającej 
w wariantach bezinwestycyjnym (autobusy konwencjonalne) oraz inwestycyjnym 
(autobusy elektryczne) w latach 2020-2028 przemawiała zdecydowanie na korzyść 
inwestycji w autobusy konwencjonalne – różnica 124,4 mln zł. Natomiast za okres 
lat 2029-2035 na korzyść wariantu inwestycyjnego – 41,7 mln zł. Wynikało 
to z przyjętego dłuższego 15-letniego okresu używania autobusów elektrycznych, 
w stosunku do 10-letniego dotyczącego autobusów konwencjonalnych50. 
Porównanie kosztów eksploatacji taboru w analizowanych wariantach w całym 
okresie wskazało na opłacalność użytkowania autobusów elektrycznych (w skali 
roku od 1 do 6,7 mln zł, w okresie 15-stu lat - 80,3 mln zł). Przy czym cenę baterii na 
poziomie 0,5 mln zł ujęto w kosztach zakupu taboru. 

W AKK przyjęto zużycie paliwa dla autobusów spalinowych zgodne z normą 
EURO 6. Zużycie paliwa oszacowano na następującym poziomie: dla autobusów 12 
metrowych (MAXI) – 37,50 l/100 km, dla autobusów 18 metrowych (MEGA) – 47,20 
l/100 km. Natomiast dla autobusów elektrycznych – przyjęto jednostkowe zużycie 
energii elektrycznej: dla autobusu MAXI – 125 kWh/100 km, dla autobusu MEGA – 
150 kWh/100 km51. Roczną pracę przewozową – oszacowano na podstawie 
informacji pozyskanych od operatorów publicznego transportu zbiorowego 
realizujących przewozy na terenie Szczecina. 

Wskaźnik finansowej bieżącej wartości inwestycji (FNPV) wynosił (–) 24 990,88 tys. 
zł. i wykazał nieopłacalność projektu. AKK nie zawierała wyliczenia finansowej 
wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (FRR) z uwagi na jej niepoliczalność52. 

 (akta kontroli str. 1541-1542,1642-1643, 1708) 

AKK zawierała oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją 
szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Analizie poddano 
emisje NMHC/NMV, NOx, PM, SO2

 oraz CO2. Emisja zanieczyszczeń na koniec 
2018 r. wynosiła (w tonach): NMHC/NMV- 37,76; NOx-215,19; PM- 3,269; SO2- 0 
(pojazdy z silnikiem diesla nie emitują tej substancji) oraz CO2

 - 21 214,37. W wyniku 
realizacji wariantu inwestycyjnego zmniejszą się wartości emisji szkodliwych 
substancji oraz gazów: MHC/NMV pięciokrotnie w stosunku do emisji w wariancie 
bezinwestycyjnym; wielkość emisji NOx o prawie 10% oraz wielkość emisji PM 
o około 8%. Wielkość emisji SO2 w wariancie bezinwestycyjnym będzie zerowa, 
natomiast w wariancie inwestycyjnym wzrośnie z uwagi na to, że autobusy 
elektryczne zużywają energię elektryczną, która w Polsce wytwarzana jest 
w zdecydowanej większości w elektrowniach węglowych, generujących SO2. 
W wariancie inwestycyjnym nieznacznie wzrosła wielkość emisji CO2 3,2%÷4,6%. 

                                                      
50 Przyjęto, że tabor konwencjonalny zakupiony po 2018 r wymieniany będzie według założeń Niebieskiej Księgi 

co 10 lat. Stąd od 2030 r. zauważalny był kolejny cykl odnowieniowy taboru tego typu. W przypadku 
autobusów elektrycznych cykl życia założony został na poziomie 15 lat. Przy takim założeniu w analizowanym 
okresie zauważalna była konieczność odnowienia taboru konwencjonalnego przy braku takiej konieczności dla 
elektrycznego.  

51 W ramach kosztów eksploatacji przyjęto do analizy: średnie zużycie paliwa przez pojazdy konwencjonalne 
(spalinowe). Podstawą do oszacowania wartości były informacje od operatorów autobusowych realizujących 
przewozy na terenie Szczecina. Średnie zapotrzebowanie na energię przez pojazdy elektryczne przyjęto 
na podstawie informacji od producentów taboru, publikowane w prasie fachowej, tematycznych portalach 
internetowych, opracowaniach naukowych. 

52 FRR było niepoliczalne, ponieważ w okresach, poza okresem 0, wystąpił ujemny przepływ.  
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(akta kontroli str. 1543-1548) 

Powyższe dane rozszerzone o wycenę emisji hałasu posłużyły do analizy 
społeczno-ekonomicznej uwzględniającej wycenę kosztów związanych z emisją do 
środowiska. Koszty emisji szkodliwych substancji zmonetyzowano na podstawie 
kosztów jednostkowych (kalkulatora) CUPT53. Na korzyść wariantu inwestycyjnego 
przemawiały: NMHC/NMV – 397,58; NOx-1067,64; PM - 325,00, hałasu – 27 580,94 
(wszystkie wartości w tys. zł.). Natomiast na  korzyść wariantu bezinwestycyjnego: 
SO2- 23 022,44 oraz CO2 - 489,36 (w tys. zł). 

Wskaźnik ekonomicznej bieżącej wartości netto (ENPV), wyliczony metodą 
różnicową, osiągnął wartość ujemną (–) 23 328,22 tys. zł. AKK nie zawierała 
wyliczenia ekonomicznej stopy zwrotu z inwestycji (ERR) z uwagi na jej 
niepoliczalność (z analogicznych przyczyn jak wskaźnika FRR). 

(akta kontroli str. 1549-1554, 1644-1648) 

Wyniki analizy finansowo-ekonomicznej oraz społeczno-ekonomicznej w AKK 
wykazały brak opłacalności we wprowadzeniu do systemu komunikacji miejskiej 
Gminy autobusów elektrycznych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania o charakterze 
środowiskowym AKK zawierała jednak rekomendacje etapowego włączania do 
systemu tego typu pojazdów. Jako główne powody negatywnych wyników 
ekonomicznych podano wysokie ceny autobusów zeroemisyjnych, konieczność 
ponoszenia znacznych dodatkowych nakładów na instalację związaną z ładowaniem 
baterii oraz niekorzystne wskaźniki emisji zanieczyszczeń emitowanych przy 
produkcji energii elektrycznej w Polsce, z uwagi na produkcję w elektrowniach 
węglowych. Natomiast rekomendacje etapowego włączanie do systemu komunikacji 
pojazdów elektrycznych wynikały między innymi z następujących przesłanek: 
potrzeby realizacji działań na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców 
i ograniczania negatywnych skutków transportu z uwagi na geograficzne 
przesunięcie emisji (w miejsce produkcji energii), pojazdy elektryczne będą stanowić 
dalszy etap rozwoju zeroemisyjnego sytemu transportowego promowanego przez 
władze Szczecina (komunikacji tramwajowej oraz SKM) oraz zainicjują 
i upowszechnią wykorzystanie indywidualnych pojazdów elektrycznych przez 
mieszkańców Miasta oraz SOM.  

 (akta kontroli str.1555-1558) 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono jeden przetarg na dostawę autobusów 
zeroemisyjnych dla komunikacji miejskiej. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym, 
którego przedmiotem była dostawa 11 nowych zeroemisyjnych elektrycznych 
autobusów jednoczłonowych o długości 12 m zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
12 września 2018 r. z terminem składania ofert do 18 października 2018 r. 
(następnie zmienionym sprostowaniem na 19 października 2018 r.). Realizacja 
zakupu autobusów elektrycznych stanowiła wypełnienie działań Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. W postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców Solaris 
BUS&Coach S.A na kwotę 49,38 mln zł oraz URSUS na kwotę 38,29 mln zł. Jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum URSUS54, z  którym 23 stycznia 
2019 r. zawarto umowę z terminem jej wykonania do 28 lutego 2020 r. Autobusy 
miały być dostarczone w terminie około 13 miesięcy od zawarcia umowy. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia od dnia ogłoszenia do zawarcia umowy 

                                                      
53Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Koszty hałasu zostały obliczone na podstawie kalkulatora CUPT 

Koszty jednostkowe hałasu w transporcie drogowym. Przyjęto średnie koszty jednostkowe z tego kalkulatora 
dla autobusu eksploatowanego w terenie miejskim. Przy wykorzystaniu Kalkulatora emisji zanieczyszczeń i 
kosztów klimatu obliczono wielkość zanieczyszczeń jednostkowych dla zanieczyszczeń NMVHC/NMOC, NOx, 
PM, SO2 oraz CO2. 

54 Wyniki postępowania zatwierdzono 20 grudnia 2018 r. 
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z oferentem wynosiło około 5 miesięcy. Wartość zamówienia (szacowana przed 
rozstrzygnięciem) wynosiła 33,5 mln zł, tj. 3,06 mln zł na jeden autobus. Brakujące 
środki w wysokości 4,84 mln zł zostaną pokryte z środków własnych Gminy. 
(akta kontroli dowód elektroniczny, str. 295, plik nr 002, str. 1146-1210, 1399, 1405, 

1425, 1430) 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny – waga 60% 
oraz pięciu kryteriów jakościowych: zużycie energii – waga 20 %, klimatyzacja, 
podatność obsługowo-serwisowa, zawieszenie, szyba przednia – waga każdego 
z kryterium po 5%. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
zamówione autobusy mają spełniać między innymi następujące parametry 
techniczne: długość całkowita 11,8÷12,5 m; zastosowanie jednego lub wielu 
silników elektrycznych, zużycie energii elektrycznej poniżej 1.00 kWh/km (zbadane 
według procedury opisanej w umowie na bazie testu SORT255), możliwość 
ładowania systemem plug-in zewnętrzną ładowarką stacjonarną o mocy od 40 do 90 
kW oraz systemem pantografowym o mocy od 270 do 560 kW (według standardów 
połączeń określonych w Polskich Normach). Wprowadzono również wymóg 
montażu na dachu każdego z autobusów paneli fotowoltaicznych o mocy około 
0,1 kW każdy, nie określając jednak ich liczby. Gmina nie określiła bezpośrednio 
typu zastosowanego magazynu energii, jednak ładowanie pantografowe wymuszało 
zastosowanie baterii o wysokiej sprawności i wysokich mocy ładowania. 
Zamawiający określił 12-letni okres gwarancji na urządzenia magazynujące energię, 
a w przypadku utraty pojemności energetycznej na poziomie poniżej 80% 
wykonawca zobowiązany był do ich wymiany na własny koszt. Założenia takie 
spowodowały, że w cenie autobusu została wkalkulowana, przynajmniej 
jednokrotna, wymiana baterii w okresie gwarancyjnym - wyceniana przez Gminę na 
około 0,5 mln zł. Konstrukcja nadwozia i podwozia oraz poszycia miała zapewnić 
15-letni okres eksploatacji autobusu56. Ponadto URSUS miał zapewnić w ramach 
ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia przeszkolenie 27 pracowników 
w zakresie obsługi i napraw autobusów, w tym układów mechanicznych, 
elektrycznych, przeglądów oprogramowania i naprawy urządzeń związanych 
z informacją dla pasażera.  

(akta kontroli str. 1146, 1247-1251, 1262-1263, 1343-1361,1423-1453) 

W zakresie oszacowania wartości zamówienia Studium Wykonalności określało 
planowaną cenę autobusu na poziomie 2,95 mln zł natomiast w Analizie 
Wykonalności Przedsięwzięcia na poziomie 3,08 mln zł. W postępowaniu 
przetargowym wartość zamówienia została określona na 3,06 mln zł za autobus, 
a wybrana najtańsza oferta określiła cenę jednego autobusu na poziomie 3,48 
mln zł. Według wyjaśnień Zastępy Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami 
wzrost wartości zamówienia wynikał z długich okresów gwarancyjnych, w tym 
konieczności wymiany baterii w okresie objętym gwarancją, upływu ponad rocznego 
okresu od opracowanych analiz do rozstrzygnięcia przetargu oraz wzrostu cen 
autobusów na rynku z uwagi na zbliżający się termin zapewnienia w gminach 
odpowiedniego poziomu procentowego autobusów elektrycznych we flotach spółek 
transportowych57. Natomiast na podstawie doświadczeń SPAK, określono miedzy 
innymi kryterium dotyczące szyby przedniej (łatwiej i taniej wymienić jedną część niż 
całą szybę), poszycia zewnętrznego ścian bocznych (wymiana paneli montowanych 

                                                      
55 Procedura Badawcza Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu stanowiąca załącznik do SIWZ. 
56 W pozostałym zakresie gwarancją objęto: całość autobusu oraz wyposażenia (bez żadnych wyłączeń 

dotyczących elementów ulegających zużyciu) – 7 lat bez limitu kilometrów; na powłoki lakiernicze, lakierowane 
i malowane (odbarwienia, matowienia, pęcherze, pęknięcia, łuszczenie itp.) – 7 lat. 

57 Pismo znak WZP- III.1710.1.2019.MŁ z 16 października 2019 r. 
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tylko na wkręty) oraz koszty eksploatacji autobusu, tj. efektywności zużycia energii 
elektrycznej (pośrednio również zasięgu autobusu). 

(akta kontroli str. 991-1002, 1023-1030, 1710-1713) 

W ramach projektu nie przewidziano instalacji punktów ładowania. Umowa 
z URSUSEM przewidywała dostawę dwóch ładowarek mobilnych o mocy od 20 
do 40 kW pozwalających na awaryjne doładowanie pojazdów.  

(akta kontroli str. 1262-1263) 

Na powyższy zakup Gmina otrzymała dofinasowanie z dwóch źródeł. Projekt Zakup 
taboru autobusowego elektrycznego - w ilości sztuk 5 współfinansowany był przez 
Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie z 21 maja 2018 r.58, w wysokości do 
5,7 mln zł, na poziomie 32,76%. Projekt Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza - 
zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto 
Szczecin, na podstawie umowy z 24 maja 2018 r.59 o dofinansowanie 6 autobusów, 
współfinansowany przez NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji (Część 2) 
GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny, do 6 mln zł., po rozstrzygnięciu 
przetargu – dofinasowanie na poziomie 28,74%. 

(akta kontroli str. 295,1092-1128) 

Zgodnie z założeniami powyższych projektów po zrealizowaniu dostawy autobusów 
elektrycznych zostanie wycofanych również 11 autobusów z napędem diesla – 
7 z normą EURO 3 oraz cztery z EURO 4, wyprodukowanych w latach 2003-2006. 
Pojazdy te zostały wytypowane z uwagi na wysokie koszty eksploatacyjne oraz 
stopień zużycia silnika. W wyniku wycofania powyższych autobusów planowane 
było osiągniecie następującego efektu ekologicznego: w programie GEPARD 
zmniejszenie emisji CO2 451,83 Mg/rok60, NOx 2,24 Mg/rok; pyłów PM10 0,02979 
Mg/rok, benzo(a)pirenu: 0,00000032 Mg/rok; w programie RPOWZ zmniejszenie 
emisji CO2 10,63 Mg/rok61. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego w obu 
przypadkach określono na koniec 2021 r.  

(akta kontroli str. 295,1002-1003, 1711-1712) 

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi niewypłacalności firmy URSUS 
oraz brakiem realizacji kontraktów dla Zielonej Góry w okresie od kwietnia 
do września 2019 r. Gmina podjęła działania związane z wyjaśnieniem 
ewentualnych zagrożeń niewykonania zamówienia oraz minimalizacji ryzyka utraty 
dofinasowania w wysokości 11,7 mln zł. Podjęto współpracę z Urzędem Miasta 
Zielona Góra w celu ustalenia faktycznych problemów w realizacji kontraktu 
(stwierdzono nieterminową realizację zamówienia i bardzo utrudniony kontakt 
z URSUS). Skierowano pisma, przeprowadzono i udokumentowano rozmowy 
telefoniczne z przedstawicielami dostawcy. Podjęto analizy prawne z zewnętrzną 
Kancelarią Prawną w celu określenia możliwości rozwiązania umowy. Na podstawie 
zaleceń Kancelarii wystąpiono do spółki o wyjaśnienia informacji prasowych, a po 
kilku próbach 31 lipca 2019 r. pracownik Urzędu przeprowadził wizję w siedzibie 
URSUS w Lublinie. URSUS przedstawił dokumentację finansową pozwalająca na 
odzyskanie zdolności finansowej oraz zaprezentował w fazie montażu autobusy dla 

                                                      
58 Nr umowy RPZP.02.02.00-32-0015/17-00, Oś Priorytetowa 2 Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 

Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach 
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 

59 Nr umowy o dofinansowanie nr: 81/2018/Wn-16/OA-TA-ZI/D, w ramach programu priorytetowego nr 3.2.2. 
60 W przypadku GEPARD we wniosku został podany tylko wskaźnik, jaki wytworzyły planowane do zastąpienia 

autobusy bez brania pod uwagę ile mogłyby wytworzyć gazów oraz substancji nowe autobusy. 
61 W przypadku wyliczeń w RPO wzięto pod uwagę fakt wytworzonego wskaźnika w zastępowanych autobusach 

oraz faktycznie ile wytworzy się CO2 przy produkcji energii dla nowych autobusów elektrycznych. Dlatego 
wskazano różnicę wynosząca 10,63 Mg. Wariant bezinwestycyjny - Emisja CO2 - 299,65 Mg.  
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Gminy. W wyniku tego spotkania 23 września 2019 r. URSUS poinformował Urząd, 
że zamówienie jest na etapie sprawiania szkieletów nadwozi oraz wystąpił o zgodę 
na zmiany w systemie baterii autobusów poprzez zróżnicowanie dostawy 
i zastosowanie zamiast tożsamych we wszystkich 11 zamówionych autobusach 
baterii - pięciu baterii typu NMC oraz szczęściu LTO62. Ponadto URSUS wystąpił 
o zgodę na cesję dwóch płatności podwykonawcy. Powyższa zmiana miała 
przyczynić się zdaniem wykonawcy do terminowej realizacji kontraktu. Po dokonaniu 
analizy prawnej i technicznej 30 września 2019 r. Gmina nie wyraziła zgody na 
powyższe rozwiązania. Wyniki analizy prawnej wskazały na konieczność 
zindywidualizowania wierzytelności i doprecyzowania szczegółów cesji w zakresie 
naliczania kar umownych. Natomiast z analizy technicznej wynikała potrzeba 
jednolitości taboru. Ponadto baterie NMC nie spełniały wymogu ładowania 
pantografem o mocy między 270 a 560 kW, który to system został wybrany przez 
Gminę do ładowania pojazdów. Zgodnie z wiedzą Urzędu zaproponowane baterie 
mogły być ładowane maksymalną mocą do 200 kW.  

(akta kontroli str. 1596-1621) 

W związku z zagrożeniem niedotrzymania terminu dostarczenia autobusów oraz 
utratą dotacji w wysokości łącznie 11,7 mln zł Gmina wystąpiła do Instytucji 
Zarządzających (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego63 
oraz NFOŚiGW) o możliwość maksymalnego przedłużenia realizacji projektu. 
W dniu 30 maja 2019 r. UMWZ poinformował o możliwości przedłużenia realizacji 
projektu do 31 grudnia 2023 r., co zdaniem Gminy umożliwi przeprowadzenie 
kolejnego przetargu. Natomiast NFOŚiGW poinformował o wydłużeniu terminu 
jedynie do 30 września 2020 r. W umowie z URSUS zdefiniowano kary umowne za 
każdy dzień opóźnienia za jeden autobus oraz za rozwiązanie umowy z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. Gmina posiadała zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. 

(akta kontroli str. 1430-1431, 1596-1621, 1677-1689) 

Infrastruktura do zamówionych autobusów wymagała prac modernizacyjno-
remontowych zajezdni autobusowej SPAK oraz budowy trzech64 ładowarek szybkich 
dla autobusów komunikacji miejskiej. Przyjęta koncepcja ładowania baterii 
w zajezdni mniejszą mocą oraz pantografem dużą mocą wynikała z uwarunkowań 
technicznych zakupionych autobusów oraz była zgodna z wynikami analiz oraz 
wnioskami wynikającymi z AKK. W marcu 2018 r. zlecone zostało firmie zewnętrznej 
przygotowanie koncepcji przebudowy zajezdni autobusowej SPAK. W drugiej 
połowie 2018 r. zostały rozpoczęte prace, oddzielnie dla zajezdni oraz trzech 
ładowarek szybkich, nad przygotowaniem dokumentacji projektowej powyższych 
inwestycji. W obu przypadkach termin realizacji dokumentacji wyznaczony został na 
31 marca 2019 r. i był przedłużany w przypadku trzech stacji ładowania z uwagi na 
konieczność ustalenia warunków przyłączenia prądu (ENEA) oraz gazu (PGNiG). 
Umowy z dostawcami pozwalające na dalsze prace podpisane zostały w okresie od 
lutego do marca 2019 r., a prace projektowe zakończono 31 sierpnia 2019 r. 
W wyniku opracowania koncepcji zajezdni Klonowica podjęto decyzję o etapowej 
realizacji inwestycji z uwagi na koszty, jakie generowałaby modernizacja całej 

                                                      
62 Baterie LTO (Lithium-titaniteLi4Ti5O12) - wykorzystywane w autobusach, w przypadku których istnieje 

możliwość szybkiego, dodatkowego ładowania na trasie pojazdu takiej jak pętle indukcyjne czy pantografy 
elektryczne o mocy kilkuset kW. NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide LiNixMnyCozO2) 
charakteryzują się dużą gęstością energii i są powszechnie stosowane w autobusach, co do których nie ma 
możliwości dodatkowego ładowania i rozbudowy infrastruktury na trasie, ładowanie tego typu pojazdów trwa 
kilka godzin. 

63 Dalej: UMWZ.  
64 W następujących lokalizacjach: Dworzec Główny (od ul. Kolumba – przystanek końcowy autobusu nr 75); 

Owocowa Dworzec (przystanek końcowy autobusu nr 87); Pętla Kołłątaja. 
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zajezdni, wynoszące wstępnie ponad 60 mln zł. W związku z powyższym 
wyodrębniono niezbędne prace związane z budową instalacji elektrycznych 
z budżetem 2,6 mln zł brutto. Prace projektowe w tym zakresie zakończono 31 lipca 
2019 r. i na ich podstawie Gmina 5 września 2019 r. otrzymała pozwolenie na 
budowę instalacji elektrycznych zasilających ładowarki wraz z budową kontenerowej 
stacji transformatorowej65. Uchwałami Rady Miasta z 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 oraz 
z 10 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SPAK Gmina 
zabezpieczyła środki na realizację przebudowy zajezdni w zakresie budowy 
infrastruktury do obsługi autobusów elektrycznych.  

(akta kontroli str. 758-809, 813-830, 844-851) 

W przypadku trzech stacji66 na 9 października 2019 r. Gmina posiadała pozwolenia 
na budowę dla ładowarki dla autobusów przy pętli Kołłątaja oraz oczekiwała na 
pozwolenie na budowę na lokalizację przy ulicy Kolumba, oraz Owocowej. W dniu 
22 października 2019 r. (1 dzień po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce) 
Urząd przekazał informację o uzyskaniu pozwolenia na budowę stacji przy ulicy 
Kolumba. Wszystkie ładowarki były projektowane na 400 kW mocy. Szacunkową 
wartość zamówienia dla trzech ładowarek ustalono na 2,95 mln zł. Finasowanie tej 
inwestycji zostanie zapewnione w budżecie na 2020 r., tak aby po zakończeniu prac 
można byłoby wypłacić wykonawcy wynagrodzenie.  

(akta kontroli str. 1585-1594) 

Gmina na dzień 21 października 2019 r. nie wszczęła postępowań przetargowych 
na dostawę, montaż i uruchomienie trzech stacji ładowania. SPAK także nie 
uruchomił procedury przetargowej dla punktów ładowania w zajezdni. W zakresie 
trzech stacji ładowania Gmina opracowała ustalenia warunków realizacji inwestycji. 
Czas realizacji został w nich ustalony na 90 dni od zawarcia umowy z założeniem, 
że przetarg zostanie ogłoszony do końca października, z rozstrzygnięciem 
i podpisaniem umowy do końca listopada 2019 r. oraz terminem realizacji do 28 
lutego 2020 r. Natomiast zgodnie z harmonogramem opracowanym dla 
infrastruktury w zajezdni przygotowanie przetargu miało zakończyć się do końca 
września 2019 r., rozstrzygniecie do końca października, a realizacja prac 
budowlanych do końca lutego 2020 r.  

 (akta kontroli str. 783, 1585-1594) 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami67 czas 
oczekiwania na ładowarki zainstalowane na trasie autobusu wynosi do 12 tygodni. 
Istniała więc realna szansa na zakończenie inwestycji w terminie. Natomiast 
w zakresie budowy instalacji ładowania w zajezdni Gmina wskazała, że SPAK 
powinien zdążyć przygotować zajezdnię na moment dostarczenia autobusów 
zeroemisyjnych tj. 28 lutego 2020 r. Ponadto wskazano, że w dniu 26 września 
2019 r. został podpisany akt notarialny podwyższający kapitał SPAK oraz protokół 
zdawczo-odbiorczy przekazywanej dokumentacji projektowej. Zdaniem Gminy, 
mając na uwadze duże problemy dostawcy autobusów i chcąc wyjść naprzeciw 
trudnościom, przygotowywany jest kolejny przetarg aby w momencie rozwiązania 
umowy z URSUS być gotowym do jego ogłoszenia. Według wyjaśnień, większym 

                                                      
65 Bilans mocy w zależności od wariantu zasilania wynosił od 1044 do 1392 kW – dla 8 szt. ładowarek 120 kW 

oraz 1 szt. szybkiej ładowarki 400kW. 
66 Lokalizacje ładowarek usytuowanych na mieście zostały wytypowane po konsultacji z ZDTiM, SPAK oraz 

pracownikami Wydziału Zarządzania Projektami. Wzięto również pod uwagę fakt aby linie obsługiwane przez 
autobusy elektryczne jeździły po terenach najbardziej zagrożonych zanieczyszczonym powietrzem oraz 
uwarunkowania terenu. 

67 Pismo z 9 października 2019 r., znak WZP-III.1710.1.2019.MŁ. 
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problemem obecnie jest sam fakt dostarczenia autobusów, które są dofinansowane 
z dwóch różnych źródeł zewnętrznych, niż budowa infrastruktury do ładowania.  

(akta kontroli str. 1585-1595) 

Gmina w grudniu 2016 r. otrzymała od Polskiego Funduszu Rozwoju SA68 
zaproszenie do podpisania listu intencyjnego z Ministerstwem Rozwoju i Finansów, 
Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju69 oraz PFR dotyczącego 
współpracy w zakresie elektromobilności i zaangażowania się w prace będące jego 
przedmiotem oraz wprowadzenia autobusów elektrycznych do komunikacji miejskiej. 
Gmina nie podpisała jednak porozumienia ze względu na oczekiwania ze strony 
rządowej, które dotyczyły określenia planów zakupowych przy jednoczesnym braku 
zdefiniowanego programu pomocowego/dotacyjnego na zakup tego rodzaju 
autobusów. Po opracowaniu w lutym 2017 r. pierwszych założeń o mechanizmach 
finansowych Gmina 15 marca 2017 r. wyraziła chęć zawarcia porozumienia 
o współpracy. Pomimo złożenia uzupełnień i deklaracji we wrześniu 2017 r. Gmina 
nie otrzymała odpowiedzi w sprawie przystąpienia do współpracy.  

(akta kontroli str. 1759-1788) 

Gmina, reprezentowana przez Prezydenta Miasta i SPAK, zawarły z NCBR 
30 czerwca 2017 r. Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu 
bezemisyjnego transportu publicznego70. Przedmiotem Porozumienia była 
współpraca przy opracowaniu, testowaniu, wdrożeniu i sprzedaży nowych 
innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego. 
Łączne zobowiązania Gminy zawarte w Porozumieniu z tytułu zakupu pojazdów 
miały nie przekroczyć 20 mln zł netto. W kwocie tej miały mieścić się bezzwrotne 
dofinasowanie z dowolnych źródeł w wysokości co najmniej 60%. Gmina 
zobowiązała się do nabycia 10 autobusów o długości 12 m. Maksymalną cenę 
za jedną sztukę ustalono na 2 mln zł netto. Umowa w tej wersji gwarantowała, że 
w ramach partnerstwa innowacyjnego dostawa pojazdów odbędzie się 
do 31 grudnia 2021 r. Aneksem z 27 listopada 2017 r. wprowadzono między innymi 
zmianę, że w przypadku nieuzyskania dofinansowania w wysokości 60% Gmina nie 
będzie miała obowiązku nabycia pojazdów. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy 
Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami71, przeprowadzone przez NCBR 
postępowanie zakończyło się brakiem podpisania umowy z wykonawcą. NCBR 
prowadził nowe postępowanie, wszczęte 15 lipca 2019 r. W ramach pierwszego 
postępowania Gmina miała możliwość składania uwag i propozycji do specyfikacji 
przedmiotu zamówienia (w trakcie warsztatów organizowanych przez NCBR jak 
również poprzez platformę ev.ncbr.gov.pl). Za pomocą platformy przekazano między 
innymi kompletację wyposażenia autobusów (w tym pantografu). Równocześnie 
19 stycznia 2018 r. Gmina wystąpiła do NCBR z propozycją zawarcia aneksu 
zwiększającego ilość zamówionych pojazdów o 10 szt. o długości 18 metrów. 
Gmina, pomimo kilkukrotnych próśb telefonicznych, nie otrzymała odpowiedzi. 
W dniu 7 października 2019 r. Gmina podpisała na wniosek NCBR kolejny aneks 
do porozumienia, miedzy innymi podwyższający cenę za jeden autobus 12 metrowy 
do 2,2 mln zł oraz wydłużający termin dostawy autobusów do 31 grudnia 2023 r.  

 (akta kontroli str. 113,115-121, 189-194, 757, 810) 

Operatorzy transportu publicznego działający w Szczecinie posiadali we flocie 
17  autobusów hybrydowych72, w tym jeden dostarczony w lipcu 2013 r., 

                                                      
68 Dalej: PFR. 
69 Dalej: NCBR. 
70 Dalej: Porozumienie. 
71 Pismo z 4 września 2019, znak WZP-III.1710.1.2019.MŁ. 
72 Solaris Urbino Hybrid, 12 m oraz 18 m.  
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14 w okresie listopad-grudzień 2018 r. oraz dwa w styczniu 2019 r. Łączny przebieg 
autobusów hybrydowych od listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. wyniósł 
606 724 km. W miarodajnym okresie do analizy, tj. od stycznia do czerwca 2019 r. 
przebieg wynosił 566 366 km, hybrydy zużyły 241 972,63 litrów paliwa. Średni koszt 
paliwa na przejechanie 100 km wynosił około 161 zł. Operatorzy transportu 
publicznego nie monitorowali zużycia energii elektrycznej w autobusach 
hybrydowych, gdyż wykorzystywane autobusy nie były ładowane w odrębnych 
ładowarkach a jedynie podczas jazdy, generując oszczędności na paliwie. Zdaniem 
Urzędu posiadane autobusy hybrydowe generowały następujące oszczędności:  
1)  Hybrydy U12 - zużycie paliwa za okres ośmiu miesięcy 2019 r. wyniosło średnio 
35,10l/100km, w porównaniu do posiadanych diesli U12 z 2012 r. gdzie zużycie 
wyniosło 45,01 l/100km oraz U12 z 2011 r. zużycie wyniosło 45,68 l/100km. 
2) Hybrydy U18 –średnie zużycie paliwa w wysokości 49,86 l/100 km. Autobusy 
dostarczone w 2019 r. z napędem diesel osiągnęły 55,55 l/100km, a starsze U18 
z 2011 r. na tych samych liniach zużyły 60,02 l/100 km. 

Oszczędności w paliwie (pośrednio w odziaływaniu na środowisko) stanowiły 
w przypadku autobusów 12 m około 22,4% oraz około 13,3% w przypadku 18 m. 
W latach 2015-2018 roczna emisja ogółu autobusów CO2

 z autobusów 
obsługujących komunikację miejską zwiększyła się z 30 562 875 do 34 078 713 
g/100km. Natomiast zmniejszeniu uległa emisja CO z 124 323 do 115 401, NOx 
z 44 757 do 41 554 oraz PM10 z 870 do 808 (wszystkie dane w g/100km). Wskaźniki 
zostały wyliczone jako iloczyn realnego przebiegu poszczególnych autobusów oraz 
normy podane w karcie homologacyjnej pojazdu (normy emisji EURO). Operatorzy 
transportu publicznego nie prowadzili badań hałasu użytkowanych autobusów. 
Przedział hałasu pojazdów wynosił od 76 a 95 db. Wzrost emisji CO2 wynikał ze 
zwiększenia liczby użytkowanych pojazdów w 2018 r. Na zmniejszenie pozostałych 
wskaźników wpłynęło wprowadzenie autobusów posiadających nowe obowiązujące 
normy spalin EURO.  

 (akta kontroli str. 944-946,1581-1582,1701-1702) 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zakładał w działaniu MSz_437 zakup w 2018 r. 
zamiatarki elektrycznej do celów usuwania piasku z chodników i ścieżek w parkach. 
Zakupu nie zrealizowano z uwagi na brak możliwości dofinasowania inwestycji. Nie 
udało się wypracować z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej takich założeń projektu, w którym urządzenie to można było 
zakwalifikować. Tego typu urządzenie nie spełniało definicji pojazdu w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym73.  

(akta kontroli dowód elektroniczny, str. 295, plik nr 002, str. 1793) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Zakończono proces opracowywania AKK (liczonego z uwzględnieniem 21-1.
dniowego terminu zapewnienia możliwości konsultacji społecznych) 10 stycznia 
2019 r., tj. po przekroczeniu maksymalnego terminu ustawowego określonego 
w art. 72 uem na dzień 31 grudnia 2018 r. Przyczynami opóźnienia była 
konieczność nanoszenia korekt przez jego autorów w wyniku uwag zgłaszanych 
przez Gminę do projektu opracowania. Ponadto sporządzona AKK nie została 
przesłana do ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska. Zaniechanie to stanowiło naruszenie art. 37 
ust. 4 uem. Przyczyną nieprawidłowości było niedopatrzenie w realizacji tego 

                                                      
73 Ustawa Prawo o ruchu drogowym, tj.  Dz.U. z 2018, poz. 1990, ze zm. – art. 2. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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obowiązku przez odpowiedzialnych pracowników Urzędu Miasta74. Obowiązek 
ustawowy został wykonany w trakcie kontroli w dniu 26 września 2019 r.  

(akta kontroli str.1629-1637) 

 Nie dokonano aktualizacji oraz nie rozpoczęto prac nad zmianami Planu 2.
transportowego (pomimo wprowadzonych z dniem 22 lutego 2018 r. nowych 
przepisów do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), w zakresie 
wyznaczenia linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie 
pojazdów elektrycznych, planowanego terminu rozpoczęcia ich użytkowania oraz 
geograficznego położenia infrastruktury ładowania drogowego transportu 
publicznego pomimo rozpoczęcia realizacji inwestycji w zakresie wdrażania 
transportu zeroemisyjnego. W dniu 23 stycznia 2019 r. podpisano umowy na 
zakup 11 autobusów elektrycznych z terminem dostarczenia na koniec lutego 
2020 r. oraz rozpoczęto w marcu 2018 r. prace nad przygotowaniem 
infrastruktury niezbędnej do ładowania baterii zarówno w zajezdni jak i na trasie 
linii autobusowej. Niezaktualizowanie Planu transportowego w sytuacji 
planowanego wprowadzenia autobusów elektrycznych do transportu miejskiego 
naruszało przepisy art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 8,art. 12 ust. 1a i 2a75 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zobowiązywały one Gminę 
do wskazania w tym dokumencie powyższych elementów, a także uwzględnienia 
wyników analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1 uem (AKK). 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami76 ujęcie 
regulacji określonych w art. 12 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1a, a także 2a-2c ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym związane jest z szeregiem powiązanych 
zmian wynikających ze strategicznych założeń układu komunikacyjnego 
w mieście. W zaistniałej sytuacji zmiana Planu transporterowego  powinna mieć 
charakter kompleksowy i uwzględniać ww. powiązania i proces decyzyjny. 
Dlatego też Gmina, mając na uwadze wszelkie względy proceduralne oraz 
potrzebę pracy kompleksowej nad danym zagadnieniem, zadeklarowała 
zaktualizowanie Planu transportowego do końca czerwca 2020 r.  

(akta kontroli str.1588-1594) 

Gmina podejmowała działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnej komunikacji miejskiej. 
W przypadku realizacji umowy na dostawę 11 szt. autobusów elektrycznych 
w I kwartale 2020 r. autobusy zeroemisyjne będą stanowić 4% floty zbiorowego 
transportu publicznego. Na dzień 21 października 2019 r. nie wszczęto jednak 
postępowań przetargowych na dostawę, montaż i uruchomienie systemu ładowania 
trzech stacji ładowania zlokalizowanych na trasach autobusów oraz punktów 
ładowania w zajezdni autobusowej. W związku z określonym w umowie terminem 
realizacji dostawy autobusów, przy założeniu terminowej realizacji zamówienia, 
istnieje ryzyko niezapewnienia infrastruktury niezbędnej do obsługi zakupionego 
taboru.  

Wprowadzenie do systemu transportu miejskiego w Szczecinie autobusów 
elektrycznych nie został uwzględniony w Planie transportowym, wbrew wymogom 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  

Proces wykonania AKK zakończył się po ustawowym terminie (tj. po 31 grudnia 
2018r.). Gmina nie przekazała AKK do ministra właściwego do spraw gospodarki 
oraz ministra właściwego do spraw środowiska. Zaniechanie 

                                                      
74 Wyjaśnienie z 2 października 2019 r. Głównego Specjalisty odpowiedzialnego za zadania z zakresu 

elektromobilności oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami, odpowiedzialnego za 
opracowanie AKK.  

75 Przepisy w brzmieniu wprowadzonym przez art. 59 uem z dniem 22 lutego 2018 r. 
76 Pismo z 9 października 2019 r.  
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to stanowiło naruszenie art. 37 ust. 4 uem. W toku kontroli zrealizowano obowiązek 
ustawowy przekazania AKK do właściwych organów. 

 Realizacja zadań w zakresie zapewnienia udziału 3.
pojazdów zeroemisyjnych w działalności Urzędu Gminy 
oraz zero- i niskoemisyjnych w wykonywaniu zadań 
publicznych przez Gminę 

Flota pojazdów wykorzystywana do zadań związanych z obsługą Urzędu oraz 
organów Gminy na 30 czerwca 2019 r. wynosiła 16 pojazdów, w tym dwa posiadały 
napęd elektryczny. Procentowy udział samochodów elektrycznych wynosił 12,5%. 
Według art. 68 ust. 2 uem udział pojazdów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych 
pojazdów w obsługującym Gminę urzędzie od dnia 1 stycznia 2022 r.77, powinien 
wynosić co najmniej 10%.  

Na lata 2019-2022 Urząd nie planował zmian ilościowych we flocie pojazdów oraz 
z uwagi na uzyskanie wymaganego uem udziału pojazdów elektrycznych nie 
prowadził analiz w tym zakresie78.  

Liczba samochodów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Gminy 
nieposiadające osobowości prawnej (Straż Miejska, szkoły, placówki oświatowe, 
domy pomocy społecznej, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Zakład Usług 
Komunalnych) wynosiła 128 pojazdów, w tym 10 stanowiły samochody 
zeroemisyjne, tj. 7,8%.  

 (akta kontroli str. 298-301,1690-1694,1700, 1724) 

Zakup 12 samochodów elektrycznych (dwóch dla Urzędu Miasta, 10 dla jednostek 
podległych) został zrealizowany w ramach czterech postępowań prowadzonych 
w trybie przetargu nieograniczonego w latach 2017-2019. W jednym przypadku 
postępowanie na zakup i dostawę czterech samochodów, ogłoszonym 17 sierpnia 
2017 r., zostało unieważnione 6 września 2017 r. z uwagi na to, że jedyna złożona 
oferta na kwotę 638,2 tys. zł przekraczała kwotę 527,1 tys. zł (131,8 tys. zł na jeden 
samochód), jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po 
analizie możliwości finansowych stwierdzono, że nie było możliwe zwiększenie 
kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty. 

 (akta kontroli dowód elektroniczny, str. 295, plik nr 002, str. 521-550) 

W ramach rozstrzygniętych postepowań zakupiono i dostarczono: 
1. Cztery samochody Nissan LEAF VISIA 30 kWh w kwocie 472,1 tys. zł za 4 szt., 

(średnio 118,1 tys. zł za sztukę). Trzy pojazdy odebrano 5 lipca 2017 r. a jeden 
14 lipca 2017 r79.  

2. Cztery samochody Nissan eNV Combi 24 kWh, w kwocie 526,4 tys. zł za 4 szt., 
(średnio 131,6 tys. zł za sztukę). Wszystkie pojazdy odebrano protokołem z 29 
listopada 2017 r.  

3. Dwa samochody Nissan Leaf ACENTA 40 kWh oraz dwa Renault LIFE R90 
w kwocie 543,8 tys. zł za 4 szt., (średnio 135,9 tys. zł sztukę). Wszystkie pojazdy 
odebrano protokołem z 14 marca 2019 r.  

(akta kontroli str. 404-420,428-437,439-449,477-492,499-501,505-520,560,565-588, 
598-610) 

Wszystkie przeprowadzone przetargi zawierały kryteria wyboru najkorzystniejszej 
oferty opartej na kryterium ceny, ilości miejsc w samochodzie, terminu dostawy oraz 

                                                      
77Do 29 sierpnia 2019 r., tj. wejścia w życie zmian w uem – obowiązek ten miał być zrealizowany 

do 1 stycznia 2020 r.  
78 Pismo z 27 września 2019 r., znak: WZP-III.1710.1.2019.MŁ. 
79 Z uwagi na montaż doposażenia. 
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kryteriach jakościowych (pojemności akumulatorów oraz gwarancji i bezpłatnych 
przeglądów). Kryterium ceny nadano wagę 60%, a pozostałym kryteriom po 10%.  

(akta kontroli str. 340, 353,367, 392-395,460-465,580-584, 1737, 1777) 

Na każdy z przetargów Gmina otrzymała dotacje od Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska80 w wysokości do 50% kosztów, nie więcej niż 250 tys. zł 
na dany przetarg. W umowach o przyznanie dotacji określono efekt ekologiczny 
polegający głównie na zmniejszeniu emisji CO2 o odpowiednio: 2,971 Mg/rok; 1,24 
Mg/rok oraz 4,12 Mg/rok. Pozostałe środki pokryła Gmina w ramach zadania 
budżetowego Program elektromobilności Miasta Szczecin – w latach 2017-2019. 

 (akta kontroli str. 310-330,333- 336,346-363,376-377, 1732-1746) 

Urząd Miasta nie prowadził monitoringu w zakresie realizacji obowiązku, 
określonego w art. 68 ust. 3 uem w związku z art. 35 ust. 2 uem, dotyczącego 
zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym w wykonywaniu zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego81 
lub przez podmioty, które na zlecenie Gminy wykonują zadania publiczne. Zdaniem 
Zastępcy Dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami brak takich analiz wynikał 
z następujących powodów: obowiązek ten wchodził w życie dopiero od 1 stycznia 
2022 r., monitoring wymagał pełnej inwentaryzacji zadań Gminy oraz braku w uem 
regulacji uszczegóławiających dotyczących sposobu weryfikacji powyższego 
obowiązku82. 

W toku kontroli Gmina rozpoczęła proces przeglądu umów lub innych analogicznych 
dokumentów, np. porozumień w szczegółowości określonej na potrzeby 
prowadzonej kontroli NIK. Według wyjaśnień. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Zarządzania Projektami materiały te  będą stanowiły wstępny przegląd umów, który 
następnie będzie uzupełniany i regularnie aktualizowany, tak by uniknąć ich 
wygaśnięcia w terminie ustawowym. 

Według stanu na 10 października 2019 r.83 w ramach 27 zadań Gminy 
realizowanych przy wykorzystaniu pojazdów będących na stanie jednostek 
organizacyjnych Szczecina mających odrębną osobowość prawną, np. teatrów, 
filharmonii, spółek prawa handlowego powołanych do realizacji zadań gminy, 
wykorzystywano 514 pojazdów, w tym 2 z napędem elektrycznym tj. około 0,4%. 
Natomiast w ramach zadań realizowanych przez podmioty zewnętrzne wyłonione 
w drodze przetargów wyodrębniono 40 zadań. Do realizacji 32 z nich 
wykorzystywano 182 pojazdy. W przypadku realizacji ośmiu zadań nie udało się 
ustalić liczby posiadanych przez wykonawców pojazdów (dane uzyskiwano głównie 
telefonicznie). Dla realizacji 21 zadań wykonawcy nie użytkowali samochodów 
elektrycznych lub zasilanych na gaz ziemny. W przypadku 19 zadań nie udało 
się pracownikom Urzędu uzyskać informacji w tym zakresie.  

 (akta kontroli str. 300, 630-634, 1724,1726-1730, 1780-1790) 

Kontrolowana jednostka na dzień 18 października 2019 r. nie posiadała planów 
działania w zakresie realizacji obowiązku określonego w art. 68 ust. 3 uem, tzn. nie 
podjęto decyzji czy w niektórych zakresach Szczecin sam zakupi odpowiednią liczbę 

                                                      
80 Umowy z 3 marca 2017, 24 maja 2017 oraz 31 grudnia 2018 r.  
81Jednostka samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2022 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadań 

publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania 
wynosi co najmniej 10%. 

82 Pismo z 10 września 2019 r., znak: WPZ-III.1710.1.2019.MŁ. 
83 Przeanalizowano umowy lub inne analogiczne dokumenty stanowiące podstawę zlecenia przez Szczecin 

zadań obowiązujące na okres przekraczający 1 stycznia 2022 r., cyklicznie powtarzające (odnawialne) oraz 
zawarte na czas nieokreślony – uwzględniając te dotyczące przedmiotu zlecenia o wartości powyżej 30 tys. 
euro. 
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pojazdów lub dokona instalacji gazu ziemnego, czy też będzie dążyć do wyboru 
oferty podmiotów, które w realizacji poszczególnych zadań publicznych zapewnią 
odpowiedni udział wymagalnych uem pojazdów. Działania takie mają być podjęte po 
zgromadzeniu i przenalizowaniu dokonanej w toku kontroli analizy. Urząd Miasta nie 
prowadził analiz wpływu realizacji powyższego obowiązku na koszty wykonania 
zadań publicznych oraz korespondencji z podmiotami świadczącymi usługi w tym 
zakresie. 

(akta kontroli str. 1722-1725) 

Miasto wypełniło obowiązek ustawowy wynikający z art. 38 uem w zakresie 
przekazywania sprawozdań do Ministra Energii. Sprawozdania przekazano 18 maja 
2018 r. oraz 25 stycznia 2019 r., tj. w wymaganych art. 38 oraz art. 73 oraz uem 
terminach. W sprawozdaniach podano wielkość użytkowanej floty w Urzędzie wraz 
z wyszczególnieniem pojazdów elektrycznych oraz z napędem na gaz ziemny. 
Poinformowano również o liczbie samochodów elektrycznych użytkowanych 
w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin innych niż obsługujący ją 
Urząd. W sprawozdaniu nie podano liczby autobusów zeroemisyjnych we flocie 
komunikacji miejskiej. Realizacja obowiązku sprawozdawczego miała na celu 
sprawowanie monitoringu przez ministra ds. energii o stopniu realizacji obowiązków 
zawartych w ustawie, jak i poziomu osiągnięcia celów zawartych w Krajowych 
ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych84. 

(akta kontroli str. 306-309) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Pozytywnie oceniono działania Szczecina w zakresie realizacji zakupu i dostawy 
12 pojazdów elektrycznych do floty Urzędu Miasta oraz podmiotów podległych. 
Procentowy udział samochodów elektrycznych we flocie pojazdów obsługujących 
Urząd Miasta wynosił 12,5% spełniając obowiązek określony w art. 68 ust. 2 uem.  

NIK zwraca jednak uwagę na niskie zaawansowanie przygotowań do realizacji 
wymogów art. 68 ust. 3 uem wprowadzanych od 1 stycznia 2022 r. - jedynie około 
0,4% floty pojazdów jednostek organizacyjnych Szczecina oraz spółek powołanych 
do realizacji zadań Gminy to samochody zero lub niskoemisyjne. W związku 
z powyższym istnieje potrzeba przygotowania kompleksowych planów w zakresie 
niezbędnych inwestycji oraz związanych z nimi kosztów dla tych podmiotów. 
Odkładanie tych zadań na okres późniejszy może skutkować ponoszeniem 
większych kosztów w przyszłości lub brakiem realizacji obowiązku określonego 
w art. 68 ust. 3 uem. Natomiast wyniki analizy uzyskanych danych w zakresie 
posiadania pojazdów zero lub zasilanych gazem ziemnym przez dotychczasowych 
wykonawców zewnętrznych realizujących zadania Gminy wskazują na brak 
przygotowań do obowiązków wynikających z uem. W tym zakresie niezbędne jest 
opracowanie planów Gminy oraz mechanizmów zmniejszających wysokie ryzyko 
wygaśnięcia umów z podmiotami na podstawie art. 76 ust. 2 uem.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Podjęcie działań w celu aktualizacji Planu transportowego w zakresie 
uwzględnienia planowanego wprowadzenia do transportu zbiorowego autobusów 
elektrycznych. 

                                                      
84 https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/sprawozdania [2019.12.20]. 
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2. Zorganizowanie procesu sporządzania AKK tak by zapewniał  opracowanie tego 
dokumentu w terminie ustawowym, określonym w art. 37 ust. 1 w związku z art. 
72 uem.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa,     20  grudnia 2019 r. 

 

 

Kontroler 

Grzegorz Łukasik 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

 
( - ) 

 
........................................................ 

podpis 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

p.o. Dyrektora 

Lech Oniszczenko 

( -)  

 
........................................................ 

podpis 

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


