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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/061 Budowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie  
Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Grzegorz Piotrowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/94/2016 
z 10 listopada 2016 r.  

Karolina Lahutta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/95/2016 z  10 listopada 2016 r. 

Mateusz Grynicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LBY/116/2016 z  7 grudnia 2016 r. oraz nr LBY/108/2017 z 27 lipca 2017 r.  

Andrzej Maciejski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LBY/7/2017 z 17 stycznia 2017 r. 

Michał Trempała, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LBY/8/2017 z  
18 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4, 610-611, 1139-1142, 4240-4241) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (dalej: „Urząd”)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego (dalej: „Marszałek”) 

 (dowód: akta kontroli str. 3619-3624) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Działania realizowane w latach 2011-2016 przez Marszałka Województwa i Urząd 
przyczyniły się do poprawy atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego w Bydgosko-
Toruńskim Obszarze Metropolitalnym (dalej: „B-TOM”)2.  

Województwo kujawsko-pomorskie (dalej: „Województwo”), zlecając studia wykonalności  
i inne dokumenty programowe dotyczące projektów związanych z BiT-City3 oraz 
opracowując Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: „plan transportowy”), uzyskało wiedzę  
o potrzebach transportowych występujących na tym obszarze.   

Podejmowane działania były ukierunkowane na ustalone w ww. opracowaniach 
najistotniejsze czynniki wpływające na atrakcyjność publicznego transportu zbiorowego. 
Zakupiono lub zmodernizowano 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych (dalej: „EZT”), co 
istotnie przyczyniło się do ponad dwukrotnego zwiększenia udziału nowocześnie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2 Powyższa nazwa została użyta m.in. w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2004 r. 
nr 12/120/2004 w sprawie porozumienia na rzecz rozwoju Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Na potrzebę 
niniejszej kontroli przyjęto, że B-TOM zawiera się w granicach statystycznego podregionu bydgosko – toruńskiego (NTS3), czyli 
obejmuje powiaty ziemskie (bydgoski i toruński) oraz miasta na prawach powiatu Bydgoszcz i Toruń.  

3 Powyższa nazwa wiąże grupę działań inwestycyjnych, których celem było zintegrowanie systemu transportu publicznego w B-TOM 
(http://bitcity.kujawsko-pomorskie.pl/partnerzy-projektu stan na 30 czerwca 2017 r.). 

Ocena ogólna 

http://bitcity.kujawsko-pomorskie.pl/partnerzy-projektu
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wyposażonych pojazdów w przewozach na obszarze B-TOM. Czas przejazdu pociągiem 
między Toruniem a Bydgoszczą skrócił się o około 30% m.in. w wyniku modernizacji parku 
kolejowego oraz działań zarządcy infrastruktury kolejowej. Pomimo tego nie uzyskano 
w komunikacji zbiorowej porównywalnego czasu przejazdu między Bydgoszczą i Toruniem 
w stosunku do komunikacji indywidualnej (samochodem). Osiągnięto jednak zakładane 
w tym zakresie parametry, a dalsza poprawa czasu przejazdu wymaga istotnej modernizacji 
linii kolejowej lub zapewnienia ścisłego skoordynowania  transportu miejskiego z kolejowym, 
tj. leży poza wyłącznymi kompetencjami Województwa. Obniżenie kosztów przejazdu 
uzyskano poprzez wprowadzenie na liniach zelektryfikowanych taryfy województwa 
kujawsko-pomorskiego (dalej: „Taryfa”). Urząd dążył do zapewnienia odpowiedniego 
komfortu podróży, a także punktualności pociągów, m.in. poprzez systematyczne kontrole 
operatorów4.  

Niezrealizowanie projektu System Bilet Metropolitalny skutkowało brakiem zintegrowania 
przewozów wojewódzkich z miejską komunikacją Bydgoszczy i Torunia. Jednak plan 
transportowy wskazuje, że wdrożenie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego 
powinno nastąpić do roku 2020.  

W celu organizacji autobusowych przewozów użyteczności publicznej na liniach 
określonych w planie transportowym podjęto dialog techniczny z przewoźnikami. Działania 
te zostały przerwane po nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym5 (dalej „uptz”), wydłużającej okres, w jakim powyższy transport może 
być realizowany na podstawie dotychczasowych przepisów i nie są kontynuowane z uwagi 
na zapowiadane dalsze zmiany uptz oraz niepewność co do przyszłych kompetencji 
organizatora ww. przewozów. 

Stwierdzone nieprawidłowości miały ograniczony wpływ na atrakcyjność publicznego 
transportu zbiorowego na obszarze B-TOM. Dotyczyły one w szczególności nierzetelnego 
określenia w planie transportowym wojewódzkiej sieci transportowej, tj. z pominięciem stanu 
oczekiwanego przed rokiem 2025, a także nieprecyzyjnego określenia w tym dokumencie 
przebiegu linii komunikacyjnych. Ponadto NIK zwróciła uwagę, że pasażerowie 
o ograniczonej zdolności poruszania się wciąż napotykali bariery w korzystaniu 
z publicznego transportu kolejowego, pomimo zakupu nowego taboru. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uwzględnianie potrzeb B-TOM przy planowaniu, 
organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem 
zbiorowym 

1.1. Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym oraz 
działania podejmowane w celu rozwoju tego transportu na obszarze  
B-TOM, zainicjowane przed uchwaleniem planu transportowego  

1.1.1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu za prowadzenie spraw z zakresu: 
transportu i komunikacji drogowej na terenie województwa, regionalnych pasażerskich 
przewozów kolejowych w województwie oraz projektu „Szybka Kolej Metropolitalna 
w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym BiT-City” odpowiadały kolejno  
 
 
 
 

                                                      
4 Przewoźników kolejowych, którzy zawarli z Województwem (organizatorem publicznego transportu zbiorowego) umowę  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na określonych w umowie relacjach.  
5 Dz.U. z 2016 r. poz. 1867, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Departamenty: Infrastruktury6, Transportu Publicznego7, Transportu Publicznego i Inwestycji 
Transportowych8, Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Publicznego9, Nadzoru 
Właścicielskiego, Transportu i Cyfryzacji10, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju 
Gospodarczego i Transportu11.  

Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych wchodzących w skład ww. 
Departamentów określały regulaminy wewnętrzne ustalane zarządzeniami Marszałka 
Województwa. Od roku 2011 zadania określane tymi dokumentami obejmują organizację  
i zarządzanie publicznym transportem kolejowym na terenie województwa. Od 15 września 
2014 r. zadania te obejmują także organizację publicznego transportu zbiorowego  
w komunikacji autobusowej.  

(dowód: akta kontroli str. 2657-2814) 

1.1.2. Województwo nawiązywało współpracę z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego w celu rozwoju B-TOM, w tym m.in. w zakresie: kształtowania 
zintegrowanego planu transportu publicznego na obszarze B-TOM, realizacji projektu  
BiT-City - Szybka Kolej Metropolitalna, określenia zasad i warunków współpracy w celu 
wykonania opracowania pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego dla 
aglomeracji bydgosko-toruńskiej” (dalej: „ZPRTP”)12.  

W wyniku ww. współpracy Województwo zawarło 3 sierpnia 2009 r. z Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych (dalej: „CUPT”) umowę dotyczącą przygotowania projektu pn. 
„Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz 
integracja systemów transportu miejskiego” (dalej: „umowa o przygotowanie projektu”). 
W dniu 12 listopada 2009 r. Województwo (jako lider) zawarło porozumienie ramowe 
z partnerami realizującymi projekt: Miastem Bydgoszcz, Tramwajem Fordon Sp. z o.o., 
Gminą Miastem Toruń, Gminą Solec Kujawski, PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP 
PLK S.A. Zgodnie z porozumieniem Województwo miało odpowiadać za realizację trzech 
zadań: (1) zakup taboru kolejowego; (2) stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku 
Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych 
w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz 
z zakupem automatów biletowych; (3) budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – 
Port Lotniczy w Bydgoszczy13. 

 (dowód: akta kontroli str. 17-64)  

Umowa o przygotowanie projektu została rozwiązana 27 lutego 2013 r., a jeden projekt, 
który miał być realizowany partnersko, podzielono na projekty indywidualne, realizowane 
przez poszczególnych beneficjentów14. 

Województwo wyraziło także wolę odstąpienia od realizacji zadania pn. budowa połączenia 
kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy o planowanych nakładach  

                                                      
6 Od 17 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. W tym okresie wskazany departament odpowiadał m.in. za prowadzenie spraw 

związanych z nabywaniem kolejowych pojazdów szynowych oraz eksploatację pojazdów szynowych będących własnością 
województwa; prowadzenie spraw związanych z finansowaniem dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów regularnej 
pozamiejskiej komunikacji autobusowej; nadzór i kontrolę przestrzegania przez przewoźników ustawowych wymagań i warunków 
określonych w zezwoleniu na wykonywanie krajowego transportu drogowego.  

7 Od 1 lipca 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r. Wskazana jednostka od 16 lipca 2012 r. realizowała, ponad wymienione wcześniej 
zadania, także zadania pn.: prowadzenie spraw w zakresie integracji systemów transportu miejskiego, koordynacja prac nad 
studium obsługi komunikacyjnej bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego, koordynacja opracowywania Programu 
Zintegrowanego Transportu Publicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

8 Od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. 
9 Od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 
10 Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. 
11 Od 1 lutego 2017 r. 
12 Integracja transportowa na obszarze B-TOM była przedmiotem porozumień partnerskich, w szczególności z: 20 kwietnia  

2005 r., 10 lipca 2006 r., 27 czerwca 2008 r., 30 lipca 2009 r., 25 marca 2010 r. 
13 Dwa pierwsze z ww. zadań w ramach Podprojektu II, a trzecie z ww. zadań w ramach Podprojektu III. 
14  Województwo wskazało w piśmie z 20 grudnia 2011 r. skierowanym do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 

że uzasadnieniem podziału projektu był zróżnicowany stopień zaawansowania przygotowania poszczególnych części projektu 
oraz potrzeba zwiększenia odpowiedzialności podmiotów realizujących poszczególne zadania. 
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w wysokości 63 000 tys. zł. Uzasadnieniem powyższego była opinia ekspertów JASPERS15, 
zgodnie z którą realizacja tego projektu nie miała uzasadnienia społeczno-ekonomicznego. 
W momencie odstąpienia od realizacji ww. projektu wydatkowane zostało 592,2 tys. zł.16 

(dowód: akta kontroli str. 50-51, 132-134, 165, 1058)  

Marszałek Województwa wyjaśnił m.in., że nie było możliwości finansowania ww. zadania 
ani środkami UE w perspektywie finansowej 2007-2013, ani środkami Województwa. 
Wskazał, że Województwo dostrzega jednak pozaekonomiczne aspekty tego 
przedsięwzięcia, takie jak podniesienie atrakcyjności lotniska i całego regionu, zwiększenie 
dostępności do lotniska dla pasażerów spoza B-TOM, integrację różnych podsystemów 
komunikacji zbiorowej. Dlatego Zarząd Województwa zwrócił się do PKP PLK S.A o ujęcie 
tej linii w planach inwestycyjnych tej spółki17.  

(dowód: akta kontroli str. 621, 901-904, 2863-2865, 3573-3595)  

W następstwie podziału projektu Województwo przystąpiło do realizacji dwóch projektów 
indywidualnych: 
- „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitalnego”18 (dalej: „SBM”); 

- „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”19 (dalej: „Zakup 

taboru kolejowego dla SKM”). 

Z powyższych dwóch projektów do 19 czerwca 2017 r. zrealizowano projekt Zakupu taboru 
kolejowego dla SKM20. Określone we wniosku o dofinansowanie planowane koszty realizacji 
projektu Zakup taboru kolejowego dla SKM wynosiły 124 614,5 tys. zł. Łączne poniesione 
wydatki na realizację projektu wyniosły 82 966,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 106-120, 163, 242, 289, 622-655)  

W celu realizacji zadania związanego z integracją taryfową w ramach projektu 
partnerskiego21, a następnie w celu realizacji projektu SBM Województwo podjęło szereg 
działań, w tym: 

a) zleciło wykonanie opracowania „Studium Wykonalności i wybrane dokumenty dla 
Podprojektu II” (wykonanego w listopadzie 2011 r.); 

b) w maju 2012 r. zawarło z Miastem Bydgoszcz i Gminą Miasta Toruń umowę 
w sprawie zaplanowania i wdrożenia SBM22, w której przewidziano m.in. 
utworzenie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za administrowanie 
i zarządzanie SBM (w terminie do 30 kwietnia 2013 r., przesuniętym na 
31 października 2015 r.);  

c) w grudniu 2012 r. zleciło23 wykonanie opracowania pn. „Analiza instytucjonalna  
w zakresie powoływania i funkcjonowania struktury organizacyjnej optymalnej dla 
wdrożenia i funkcjonowania wspólnego systemu sprzedaży oraz integracji 
taryfowej na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” (dalej: 

„Analiza instytucjonalna”), w której rekomendowano powołanie podmiotu 

                                                      
15 JASPERS: wspólna inicjatywa (Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy  

i Rozwoju) wspierająca w regionach europejskich przygotowanie szeroko zakrojonych projektów wysokiej jakości, które będą 
współfinansowane z funduszy strukturalnych UE i funduszy inwestycyjnych. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pl/funding/special-support-instruments/jaspers/ stan na 13.02.2017 r. 
16 Na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. inwestycji.  
17 Budowa połączenia kolejowego Trzciniec - Solec Kujawski przez Port Lotniczy ujęta została w Kontrakcie Terytorialnym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020. Zatwierdzony uchwałą Nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 
2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 1069). Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego uwzględniał na liście 
rezerwowej projekt BiT-City II, w ramach którego przewidziano możliwość realizacji ww. zadania inwestycyjnego. 

18 Objęty umową dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego z 23 stycznia 2013 r. nr POIS.7.3.250/13-00. 
19 Objęty umową dofinansowania z 13 grudnia 2013 r. nr POIS.07.03.00-00-025/12-00. 
20 Szczegółowy opis ustaleń z tego zakresu zawarto w obszarze drugim niniejszego wystąpienia. 
21 Podprojekt Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat 

przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów 
biletowych. 

22 Zatwierdzała ona m.in. koncepcję spisaną w „Ogólnych założeniach dla SBM” z maja 2011 r. 
23 wraz z partnerami Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Toruń.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pl/funding/special-support-instruments/jaspers/
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łączącego funkcję administratora SBM i organizatora/zarządcy publicznego 
transportu zbiorowego; 

d) we wrześniu 2013 r. w porozumieniu z partnerami projektu podjęło decyzję, 
że organizacja SBM będzie przebiegała odmiennie od rekomendacji zawartej 
w Analizie instytucjonalnej, tj. partnersko24;  

e) w lutym 2014 r. przygotowało wniosek o dofinansowanie dla projektu SBM  
i w marcu 2014 r. podpisało z partnerami umowę współpracy określającą zasady 
realizacji projektu SBM; 

f) zleciło wykonanie opracowania pn. Projekt SBM dla B-TOM, zawierającego dane 
stanowiące podstawę m.in. do opisu przedmiotu zamówienia, a następnie w IV kw. 
2014 r. przedstawiło ww. opracowanie potencjalnym oferentom w toku 
prowadzonego dialogu technicznego; 

g) uzyskało w toku dialogu technicznego uwagi wskazujące w szczególności, że 
przeprowadzenie przetargu i wdrożenie przez potencjalnych wykonawców SBM 
wymaga od 18 do 24 miesięcy, podczas gdy pozostało 12 miesięcy na realizację 
projektu w dotyczącej go perspektywie finansowej 2007-201325.  

Po podjęciu powyższych działań w styczniu 2015 r., podczas spotkania przedstawicieli 
partnerów projektu SBM, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz CUPT uzgodniono, że 
partnerzy zrezygnują z jego realizacji w perspektywie finansowej 2007-2013. W lutym  
2015 r. przedłożono w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju propozycję wykorzystania 
środków zarezerwowanych na realizację ww. projektu w ramach pozostałych projektów 
związanych z BiT-City. W dniu 23 kwietnia 2015 r. Województwo zawarło porozumienie 
rozwiązujące umowę z 23 stycznia 2013 r. nr POIS.7.3.250/13-00 dotyczącą projektu SBM. 

 (dowód: akta kontroli str. 68-105, 121-131, 156-162, 164, 177-235,  621, 1209-1337, 1425-
1429, 1571, 2915, 2960-2992)  

1.1.3. W 2010 r. Województwo wprowadziło na niezelektryfikowanych liniach kolejowych 
Taryfę. Jej wprowadzenie zbiegło się (między rokiem 2010 i 2011) ze wzrostem sprzedaży 
biletów na tych liniach o ok. 30%. Liczba sprzedanych biletów na tych liniach rosła także 
w kolejnych latach (2012-2013).  

W 2015 r. Taryfa została wprowadzona także na liniach zelektryfikowanych, obejmując 
wszystkie kolejowe przewozy pasażerskie użyteczności publicznej26. Wprowadzenie Taryfy 
na liniach zelektryfikowanych doprowadziło do obniżenia kosztów przejazdu27. Rok 
obowiązywania tej taryfy na liniach zelektryfikowanych nie pozwalał jednoznacznie 
powiązać tego czynnika ze zmianą liczby sprzedanych biletów.  

Naczelnik Wydziału Transportu Urzędu wyjaśnił, że taryfy przewoźników premiują 
połączenia dalekobieżne, gdyż cena za bilet nie rośnie proporcjonalnie do odległości. 
Liniowa Taryfa jest bardziej korzystna na krótkich trasach, dominujących w przewozach 
o charakterze wojewódzkim.  

(dowód: akta kontroli str. 2059-2060, 2063, 2295, 2306-2319, 3360, 3364) 

                                                      
24 Województwo i partnerzy pozostaną organizatorami/zarządcami publicznego transportu współpracującymi na zasadach 

określonych w umowie partnerskiej, a wybranemu wspólnie przez partnerów wykonawcy projektu SBM zostanie powierzone 
administrowanie SBM, w tym w szczególności jego serwisowanie oraz administrowanie wpływami z tytułu sprzedaży biletów. 

25 Uwagi dotyczyły także m.in. kwestii technicznych (rozwiązań informatycznych i sprzętowych wskazywanych do zastosowania 
w SBM), braku wstępnego uzgodnienia dotyczącego zasad unifikacji taryf w SBM i struktury zarządzania SBM. Uwagi dotyczyły 
także otwartości SBM na zwiększenie liczby partnerów, co zdaniem wykonawców zwiększało złożoność systemu rozliczeń. 

26 Jest to taryfa liniowa, w której cena jednorazowego przejazdu na odcinku do 10 km jest stała i wynosi 2,50 zł, a za każdy 
następny kilometr 0,13 zł. Cena biletu miesięcznego wynosi 30-krotność ceny biletu jednorazowego. W taryfie uwzględniono ulgi 
określone ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz. 1138, ze zm.). 

27 [1] W przypadku biletów jednorazowych: od 3% do 6% na trasie Toruń-Bydgoszcz i Bydgoszcz – Nakło nad Notecią; od 38% do 
43% na trasach Włocławek – Toruń, Bydgoszcz – Inowrocław, Toruń – Inowrocław; Bydgoszcz – Laskowice Pomorskie  
i Toruń – Jabłonowo Pomorskie; [2] W przypadku biletów miesięcznych: od 1% do 8% na trasach Toruń – Jabłonowo Pomorskie, 
Włocławek – Toruń i Bydgoszcz - Laskowice Pomorskie; 10% na trasach Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz Inowrocław; od 16% do 
25% na trasach Toruń – Inowrocław, Bydgoszcz – Nakło nad Notecią. 
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1.2. Identyfikowanie potrzeb transportowych w B-TOM  

1.2.1. Umową z 12 lutego 2010 r. Województwo wraz z Miastem Bydgoszcz i Miastem 
Toruń zleciło opracowanie ZPRTP. Dokument został przyjęty 5 października 2011 r. przez 
Zarząd Województwa28. Raport z przeprowadzonych w okresie 27 października – 
12 grudnia 2011 r. konsultacji społecznych został przygotowany w lutym 2012 r.29 Część 
uwag składanych przez organizacje społeczne i osoby fizyczne kwestionowała całą 
koncepcję wyboru inwestycji. Wskazywano, że opracowanie skupia się na linii Toruń – 
Bydgoszcz, pomijając zarówno ocenę potrzeb, jak i działania na liniach komunikacyjnych 
istotnych dla Bydgoszczy, a skierowanych na północ, zachód i południe od tego miasta. 
Województwo nie uwzględniło uwag w tym zakresie, w większości przypadków wskazując 
na to, że działania na linii Toruń-Bydgoszcz były celem opracowania ZPRTP, a zatem 
objęte tym dokumentem badania, jak i przewidziane inwestycje odpowiadają planowanemu 
zakresowi opracowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 171-176, 921-1027, 1583-1603, 3337) 

1.2.2. W Urzędzie w okresie od 1 do 21 sierpnia 2014 r. przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne projektu planu transportowego. Większość spośród ok. 600 
złożonych uwag30 dotyczyła bezpośrednio lub pośrednio braku akceptacji jakiegokolwiek 
ograniczania roli kolei w przewozach pasażerskich w województwie oraz postulatów 
szerszego rozwoju liniowej infrastruktury kolejowej na terenie województwa.  

W ramach konsultacji zgłoszone zostały również potrzeby B-TOM dotyczące zapewnienia 
połączeń (kolejowych lub autobusowych) w konkretnych relacjach. Opiniujący sprzeciwiali 
się likwidacji połączeń kolejowych, a także wskazywali na potrzeby ich rewitalizacji lub 
nawet budowy nowych linii kolejowych31, wnioskowali o: zmiany lub utworzenie nowych 
wojewódzkich połączeń autobusowych32, czy zwiększenia inwestycji i znaczenia połączeń  
w zachodniej i południowo-zachodniej części województwa33.  

Za zasadne uznano wnioski dotyczące rezygnacji z możliwości zawieszenia po roku 2020 
połączeń kolejowych na odcinkach linii nr 27, 201, 207, 209, wprowadzenia autobusowej 
linii wojewódzkich przewozów pasażerskich w relacji Bydgoszcz-Janowiec Wielkopolski oraz 
wydłużenia autobusowej linii wojewódzkich przewozów pasażerskich: Bydgoszcz-Mrocza do 
Więcborka. Skutkiem powyższego wprowadzono stosowne zmiany do projektu planu 
transportowego. 

Jako uzasadnienie dla nieuwzględnienia postulatów dotyczących proponowanej rewitalizacji 
linii Bydgoszcz-Kcynia, rozbudowy BiT-City, reaktywacji zawieszonych oraz budowy nowych 
linii Bydgoszcz-Koronowo, Trzciniec-Solec Kujawski i innych działań związanych 
z rozbudową sieci linii kolejowych przewozów pasażerskich w województwie, twórcy 
projektu planu transportowego wskazali m.in., że: poprzez budowę nowych inwestycji 
torowych i uruchomienie nowych linii kolejowych nie zwiększy się znacząco obsługi 
pasażerskiej jego mieszkańców, nie zahamuje się spadku popytu na ten środek transportu, 
ze względu na zachodzące procesy demograficzne oraz wzrost motoryzacji. W ich ocenie 

                                                      
28 Uchwałą Zarządu Województwa Nr 59/1205/11. Zgodnie z harmonogramem załączonym do ww. uchwały powyższy plan winien 

zostać poddany konsultacjom społecznym, a ich wynik przedstawiony Zarządowi Województwa. 
29 Wpłynęły ogółem 24 pisma z uwagami, z czego organizacje społeczne skierowały 3 pisma, przedsiębiorcy – 1 pismo, jednostki 

samorządu terytorialnego 3 pisma (Prezydenci Bydgoszczy, Torunia i Inowrocławia), osoby fizyczne pozostałe 17 pism  
(w czym jedno podpisane przez 25 osób, natomiast dwie osoby skierowały po dwa pisma).  

30 W konsultacjach wzięły udział 104 osoby, reprezentujące osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
pozarządowe lub osoby prawne. 

31 Wskazania do powstrzymania likwidacji lub rewitalizacji dotyczyły w szczególności odcinków linii kolejowych: nr 27 Toruń-Lipno, 
nr 201 Wierzchucin-granica województwa, nr 206 Inowrocław–Żnin, nr 207 Grudziądz-granica województwa, nr 209 na odcinkach 
Bydgoszcz-Chełmża i Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Brodnica, nr 245 Aleksandrów Kujawski–Ciechocinek, nr 356 
Bydgoszcz-Kcynia. Wskazywano także na potrzebę budowy nowych linii kolejowych z Bydgoszczy przez Maksymilianowo do 
Koronowa, z Solca Kujawskiego do Trzcińca (przebiegającej przy Porcie Lotniczym w Bydgoszczy). 

32 Utworzenia połączeń łączących Bydgoszcz z Więcborkiem i Złotowem, Bydgoszcz z Janowcem Wielkopolskim, ujęcie  
w ramach linii autobusowych użyteczności publicznej linii Toruń-Grudziądz, Toruń-Golub Dobrzyń przez Kijaszkowo, Toruń-
Zbójno, Bydgoszcz-Górzno, przedłużenie linii autobusowej Toruń-Rypin do Skrwilna, Bydgoszcz-Grudziądz do Łasina, Toruń-
Brodnica do Górzna. 

33 Postulowano m.in. o włączenie Nakła, Szubina i Inowrocławia do projektu BIT-City i BIT-City II, nadanie połączeniu kolejowemu 
Bydgoszcz-Inowrocław statusu linii strategicznej, zwiększenie na niej liczby połączeń z jednoczesnym ograniczeniem kursów 
autobusowych. 
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realizacja tych zamierzeń spowodowałaby nie tylko znaczne nakłady inwestycyjne, ale 
przede wszystkim ogromne coroczne koszty utrzymania tych linii, nawet przy niewielkiej 
liczbie kursów, a zatem jako korzystne wskazano zaspokojenie potrzeb transportowych 
występujących na tych terenach poprzez wykorzystanie transportu autobusowego. 
Odrzucając postulaty w sprawie uruchomienia wojewódzkich połączeń autobusowych 
łączących Bydgoszcz ze Złotowem oraz ujęcia w ramach linii autobusowych użyteczności 
publicznej linii Toruń-Grudziądz, Toruń-Golub Dobrzyń przez Kijaszkowo, Toruń-Zbójno, 
Bydgoszcz-Górzno, przedłużenie linii autobusowej Toruń-Rypin do Skrwilna, Bydgoszcz-
Grudziądz do Łasina, Toruń-Brodnica do Górzna, wskazywano na położenie miejscowości 
docelowych poza województwem, konieczność unikania dublowania linii kolejowych 
i autobusowych, częściowe obsługiwanie tras innymi połączeniami oraz przewidzianą 
planem możliwość wydłużania lub skracania poszczególnych linii transportu autobusowego.  

(dowód: akta kontroli str. 2082-2101, 3354-3355, 3427, 3445, 3655-3659) 

Stosownie do art. 28pa ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym34 
(dalej: „utk”) przed uchwaleniem planu transportowego Urząd przekazał Prezesowi Urzędu 
Transportu Kolejowego (dalej: „UTK”) projekt planu transportowego. Prezes UTK wniósł do 
planu 17 uwag, z których w odniesieniu do B-TOM najważniejsze dotyczyły: [1] 
konieczności wprowadzenia zapisów gwarantujących skomunikowanie połączeń na stacjach 
Bydgoszcz, Inowrocław, Jabłonowo Pomorskie, Toruń tak, aby czas oczekiwania na 
przesiadkę nie był krótszy niż 5 min., ale nie przekraczał 30 min.; [2] stosowania zapisów 
umożliwiających jednoznaczne egzekwowanie przyjętych rozwiązań, dookreślenia 
i doprecyzowania niektórych pojęć35, [3] konieczności uzupełnienia proponowanego zakresu 
informacji pasażerskiej o dane na temat koordynacji różnych środków transportu; 
[4] rozszerzenia przewidzianego zakresu informacji pasażerskiej o zakres określony 
w załączniku II do rozporządzenia WE nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2007 r. dotyczący praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym. W ww. zakresie opinia UTK nie została uwzględniona36. 

(dowód: akta kontroli str. 2195-2198) 

Badania przeprowadzone37 na potrzeby opracowania planu transportowego jako 
najważniejsze aspekty dla osób odbywających podróż środkami transportu publicznego 
wskazały: [1] niską cenę biletu, [2] krótki czas podróży, [3] regularność i punktualność, 
[4] bezpośrednie połączenia oraz [5] bezpieczeństwo podróży. Najniższe znaczenie 
podróżni przypisywali: [1] stanowi infrastruktury przystankowej i dworcowej, [2] stanowi 
infrastruktury drogowej/kolejowej, [3] biletowi systemowemu na wszystkie środki transportu. 

Badania te wykazały ponadto, że kierowcy samochodów byliby skłonni przesiąść się do 
środków transportu publicznego, gdyby: [1] podniesiony został komfort i wygoda podróży, 
[2] zapewniono podobny czas podróży do podróży samochodem, [3] zapewniono dużą 
regularność i punktualność kursowania. 

(dowód: akta kontroli str. 3770-3774) 

1.2.3. Źródłem wiedzy na temat potrzeb B-TOM były również informacje zawarte w skargach 
i wnioskach m.in. pasażerów i przedstawicieli władz samorządowych wpływających do 
Urzędu38. Głównymi grupami problemów podnoszonych w skargach były: opóźnienia 
i odwołania poszczególnych składów, przepełnienia pociągów, niezatrzymanie się pociągu 
na stacji, niezachowanie skomunikowania, niski standard i usterkowość taboru, którym 
wykonywane były przewozy, niezapewnienie właściwej komunikacji zastępczej, 
niedostateczna informacja pasażerska.     

                                                      
34 Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, ze zm. 
35 Np. pojęcia „liczba kursów”, „duże natężenie potoków pasażerskich”. 
36 Patrz także uwagi nr 1 i 2 w obszarze nr 1 wystąpienia pokontrolnego. 
37 Badanie przeprowadziła Fundacja „Rozwój UTP”, na zlecenie Województwa. Wyniki tych badań zawarto w Studium 

transportowym Województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego.   

38 W kontrolowanym okresie bezpośrednio do Urzędu wpłynęły 33 skargi dotyczące realizacji przez operatorów wojewódzkich 
przewozów pasażerskich na B-TOM (z tego trzy w 2011 r., jedna w 2012 r., trzy w 2013 r., 14 w 2014 r., siedem w 2015 r.  
i pięć w 2016 r.) oraz 49 wniosków i skarg związanych z rozkładem jazdy na ww. obszarze i przystankami na trasie. 
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Badanie procesu rozpatrywania przez Urząd 15 złożonych skarg  (45,5%) na realizację 
usługi przewozowej wykazało, że w każdym przypadku, po uzyskaniu stanowiska 
przewoźnika, wnoszącemu udzielono pisemnej odpowiedzi. Dodatkowo po potwierdzeniu 
sygnalizowanych przez pasażerów nieprawidłowości w wykonywaniu wojewódzkich 
przewozów pasażerskich Urząd w 10 przypadkach skorzystał z przewidzianych umową 
środków dyscyplinujących wykonawców, nakładając na nich kary umowne39.  

(dowód: akta kontroli str. 2537-2556, 2560-2622) 

1.3. Sporządzanie planu transportowego, przewidziane w nim działania 
poprawiające konkurencyjność przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej względem transportu indywidualnego  

1.3.1. Plan transportowy uchwalono 29 września 2014 r.40, tj. po upływie ponad 42 miesięcy 

od dnia wejścia w życie przepisów art. 9-14 uptz41 oraz prawie 24 miesięcy od ogłoszenia 

planu transportowego przez ministra właściwego do spraw transportu.  

Opracowanie wojewódzkiego planu transportowego powierzono w marcu 2013 r. 
wykonawcy wyłonionemu w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Termin 
wykonania prac wyznaczono – w oparciu o art. 84 ust. 2 pkt 2 uptz – na 31 stycznia 2014 r. 
Na podstawie porozumienia z 6 maja 2014 r. umowę rozwiązano z dniem 31 marca 2014 r., 
przed wykonaniem opracowania głównego42. Zadanie sporządzenia planu powierzono 
nowemu wykonawcy 27 czerwca 2014 r.     

Marszałek wskazał, że przystąpienie do przygotowania SIWZ dla planu transportowego  
Województwa możliwe było dopiero po zapoznaniu się z postanowieniami Planu 
zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w zakresie międzywojewódzkich 
i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, który został 
przyjęty jako załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 9 października 2012 r.43 Z uwagi na to, że dotąd nie opracowywano tego 
typu dokumentu, a jego sporządzenie wymagało specjalistycznego aparatu badawczego 
(w postaci modeli transportowych), wykonania szeroko zakrojonych badań komunikacyjnych 
(w tym ankietowych, ruchowych) i konsultacji społecznych, jego realizacja była długotrwała. 
Wskazał również m.in., że przekroczenie ustawowego terminu wykonania dokumentu nie 
było sytuacją wyjątkową w skali kraju.  

(dowód: akta kontroli str. 2203-2204, 3022-3071) 

1.3.2. Część tekstową projektu planu transportowego dotyczącą B-TOM opracowano 
z uwzględnieniem art. 12 ust. 1 uptz oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego44, z zastrzeżeniem ustalonych 
nieprawidłowości45. W szczególności w treści planu zdefiniowano 42 docelowe (na rok 
2025) linie komunikacyjne przebiegające przez obszar B-TOM46, dokonano oceny 
i prognozy potrzeb przewozowych; określono pożądany standard i jakość usług 
przewozowych, uwzględniając potrzebę dostępności do transportu publicznego osób 
niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej, przewidywany sposób  
 

                                                      
39 W kolejnych czterech przypadkach nie zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych. 
40  Uchwała nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (Dz. Urz. woj. kuj.-pom. 
poz. 2766). 

41 Przepisy uptz w dziale II rozdziale 2 pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” weszły w życie  
1 marca 2011 r. 

42 Por. pkt. 5 Uwag w pierwszym obszarze niniejszego wystąpienia. 
43 Rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej 

w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U.  poz. 1151, ze zm.), 
zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie krajowego kolejowego planu transportowego”. 

44 Dz. U. Nr 117, poz. 684. 
45 Por. nieprawidłowości w pierwszym obszarze niniejszego wystąpienia, opisane w pkt 1. 
46 Z tego 17 kolejowych oraz 25 autobusowe. 
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organizowania systemu informacji dla pasażera.  

(dowód: akta kontroli str. 2111-2198, 3338-3340) 

Oceny potrzeb i prognoz transportowych dokonano w oparciu o badania ruchu drogowego 
wewnętrznego i zewnętrznego, badania napełnień w środkach transportu publicznego 
(pociągach i autobusach) i pojazdach samochodowych, dane o liczbie podróżnych 
korzystających w latach 2008-2013 z usług świadczonych przez operatorów kolejowych 
w województwie kujawsko-pomorskim oraz badania ankietowe zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców przeprowadzone na grupie ponad 10 tys. osób47. Służyły one m.in. do 
wyznaczenia struktury podróżnych, charakterystyki przestrzennej i motywacji podróży, 
preferencji przy wyborze środka transportu.    

W planie transportowym określono wytyczne dla planów transportowych niższego szczebla 
w odniesieniu do minimalnego wyposażenia przystanku autobusowego oraz standardów, 
jakie powinien spełniać zintegrowany węzeł przesiadkowy, przy czym część wymogów 
w tym zakresie sformułowano w sposób otwarty, tj. nie wskazując konkretnych 
i bezwzględnie wymaganych rozwiązań technicznych, w tym dla osób niepełnosprawnych 
i o ograniczonej zdolności ruchowej, oraz nie precyzując wymaganego minimalnego 
poziomu współczynnika skomunikowania linii komunikacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 2155-2156, 2178, 3660-3784) 

1.3.3. Plan transportowy stawiał sobie za cel zapewnienie mieszkańcom świadczenia usług 
w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na relatywnie jak najwyższym możliwym 
poziomie w danych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, uwzględniając przy tym 
spełnienie preferencji i oczekiwań mieszkańców, szczególnie osób niepełnosprawnych, 
o ograniczonych zdolnościach ruchowych oraz nieuprawnionych do prowadzenia 
samochodu, redukcję negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne, 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa w transporcie i w przestrzeni publicznej, koordynację 
z przewozami międzynarodowymi, międzywojewódzkimi i powiatowymi.  

W planie określono ponadto harmonogram działań związanych z rozwojem publicznego 
transportu zbiorowego w województwie. W pierwszym etapie, tj. do roku 2015, głównym 
działaniem miało być utworzenie Wojewódzkiego Zarządu Transportu (dalej: „WZT”), 
odpowiedzialnego za realizację planu transportowego i rozwój publicznego transportu 
zbiorowego wykonującego wojewódzkie przewozy pasażerskie48.  

W drugim (lata 2016-2020) i trzecim (lata 2021-2025) etapie przewidziano stopniowe 
podnoszenie jakości infrastruktury przystankowej, w tym utworzenie zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych, wymianę starego taboru na nowy lub nowszy i wyposażenie go 
w urządzenia podnoszące komfort i bezpieczeństwo podróży, wdrażanie nowoczesnych 
systemów: informacji pasażerskiej i taryfowo-biletowego. 

   (dowód: akta kontroli str. 2180-2181) 

1.3.4. Spośród siedmiu działań związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego 
w Województwie, przewidzianych planem transportowym do wykonania do 31 grudnia 
2015 r., do końca 2016 r. zrealizowano w pełni jeden, tj. zakończono budowę nowych 
połączeń tramwajowych w zachodniej części Torunia (do UMK) oraz do dzielnicy Fordon 
w Bydgoszczy w ramach realizacji projektu BiT-City. Ponadto, w przeważającej części 
zakończyły się prace nad przystosowaniem wybranych stacji kolejowych w Bydgoszczy 
i Toruniu do pełnienia roli zintegrowanych węzłów przesiadkowych w ramach 

                                                      
47 Badania te Fundacja „Rozwój UTK” wykonała metodą wywiadu bezpośredniego wśród ponad 10 000 mieszkańców województwa. 

Z tego 2 745 podróżujących koleją, 1 316 podróżujących publiczną komunikacją autobusową, 5 989 mieszkańców województwa, 
w tym z kierowcami samochodów.  

48 Na tym etapie założono ponadto zakup ok. 100 nowoczesnych środków transportu drogowego, przystosowanie wybranych stacji 
kolejowych w Bydgoszczy i Toruniu do pełnienia roli zintegrowanych węzłów przesiadkowych w ramach aglomeracyjnej kolei BiT-
City oraz budowę nowych połączeń tramwajowych w zachodniej części Torunia (do UMK) oraz do dzielnicy Fordon  
w Bydgoszczy w ramach projektu BiT-City. 
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aglomeracyjnej kolei BiT-City wraz z pozostałymi wytypowanymi w tym projekcie do 
modernizacji przystankami kolejowymi49.  

  (dowód: akta kontroli str. 2214-2219) 

W powyższym okresie nie utworzono natomiast WZT, nie skonfigurowano dla jego potrzeb 
modelu transportowego województwa, nie zaprojektowano i nie wdrożono Zintegrowanej 
Bazy Danych Transportu Publicznego (dalej: „ZBDTP”), jak również nie zakupiono 100 
autokarów. 

Marszałek wskazał m.in., że integracja transportowa w pełnym wymiarze miała nastąpić  
dopiero z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów regulujących zadania marszałków 
jako organizatora transportu autobusowego. Z uwagi na fakt, że organizacja 
i funkcjonowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym odbywa 
się w oparciu o umowy zawarte z dwoma operatorami, do uregulowania pozostały kwestie 
związane z organizacją transportu drogowego. Podjęto decyzję o wszczęciu w 2015 r. 
dialogu technicznego z przewoźnikami autobusowymi wykonującymi swe usługi na terenie 
województwa. Zważywszy jednak na zapowiadaną nowelizację uptz wstrzymano dialog 
techniczny oraz aktualizację planu transportowego. Z uwagi na brak wiedzy na temat 
kompetencji oraz instrumentów przewidywanych do dyspozycji organizatorów publicznego 
transportu zbiorowego po nowelizacji, nie powoływano WZT. Z podobnych względów za 
niemożliwe uznano zaprojektowanie i wdrożenie ZBDTP. Z uwagi na brak pełnej wiedzy co 
do zakresu zadań Województwa jako organizatora wojewódzkich przewozów pasażerskich 
w transporcie autobusowym, do końca 2015 roku nie zakupiono również 100 autobusów. 
Marszałek wskazał jednak, iż na lata 2017-2020 przewidziano realizację zadania pn. Zakup 
autobusów do realizacji publicznego transportu zbiorowego z wykorzystaniem środków RPO 
WK-P na lata 2014-2020.  

     (dowód: akta kontroli str. 2214-2219) 

1.3.5. Plan transportowy nie określał mierników realizacji celów. Marszałek wskazał m.in., 
że działania inwestycyjne podejmowane przez zarządców, beneficjentów projektów 
infrastrukturalnych, operatorów, wpływają w niezaprzeczalny sposób na podniesienie 
jakości i komfortu świadczonych usług transportowych. Podał, że zmiany w stanie kolejowej 
infrastruktury pasażerskiej, zaplecza taborowego, a także zwiększenia ilości i jakości 
połączeń wskazują jednoznacznie, że cele planu transportowego są realizowane.   

     (dowód: akta kontroli str. 2224-2227) 

W planie transportowym określono zasady monitorowania zadań związanych 
z funkcjonowaniem i rozwojem publicznego transportu zbiorowego w województwie. 
Monitoring ten prowadzony miał być przez WZT: okresowo w odniesieniu do zadań 
związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem transportem oraz w formie corocznego 
raportu z realizacji zadań związanych z rozwojem transportu.   

  (dowód: akta kontroli str. 2160-2162, 2180-2181) 

W związku z nieutworzeniem WZT oraz nieuruchomieniem wojewódzkich przewozów 
pasażerskich w transporcie autobusowym, monitoring prowadzony był przez Urząd 
częściowo w innej formie niż przewidziano planem transportowym. 

Ocen w zakresie potrzeby aktualizacji rozkładów jazdy, realizacji zaspokajania potrzeb 
przewozowych, potrzeby dokonywania zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych 
dokonywano w oparciu o dane o stanie dostępnej infrastruktury, o potokach pasażerskich, 
wyniki kontroli przewozów przeprowadzanych przez pracowników Urzędu oraz wnioski, 
skargi i petycje podróżnych bądź jst. Przy wskazanych ocenach nie wykorzystywano 
natomiast części instrumentów przewidzianych planem transportowym, tj. analiz 
z symulacyjnego modelu transportowego województwa.  

W zakresie działań związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego corocznie 
przedstawiany był radnym Województwa raport dotyczący realizacji planu transportowego. 

                                                      
49 Do października 2017 r. przesunięto termin uzyskania pełnej funkcjonalności dla obiektu Bydgoszcz Bielawy.  
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Poza planowanymi terminami zakończenia budowy lub modernizacji węzłów 
przesiadkowych w ramach BIT-City, raport za rok 2015 nie zawierał innych elementów 
przewidzianych planem transportowym.  

Naczelnik Wydziału Transportu Urzędu poinformował m.in., że nie rekomendowano korekty 
harmonogramu działań dotyczących rozwoju publicznego transportu zbiorowego, głównie ze 
względu na spodziewane zmiany w regulacjach prawnych.   

  (dowód: akta kontroli str. 2222-2224, 2270-2334, 3363-3364) 

1.4. Umowy transportowe dotyczące linii przebiegających przez B-TOM  

1.4.1. W okresie objętym kontrolą Województwo zawarło pięć umów o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego (dalej: „umowy transportowe”) obejmującego 
teren B-TOM, wszystkie w transporcie kolejowym50. Okres obowiązywania umów zawartych 
od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. był ograniczony do trzech lat. Trzy spośród ww. 
umów zawarte były po przeprowadzeniu przetargu w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych51, a dwie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 uptz52.  

(dowód: akta kontroli str. 1857-2037) 

W latach 2011-2016 funkcję operatorów publicznego transportu zbiorowego w przewozach 
pasażerskich, dla których organizatorem było Województwo, pełniły Arriva RP Sp. z o.o. 
oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.  

Arriva RP Sp. z o.o. jako operator realizowała w 2011 r. połączenia w 37 relacjach na 
odcinkach linii w B-TOM53, a w kolejnych latach w odpowiednio: 16, 22, 45, 49, 25 relacjach.  

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. jako operator realizowała w 2011 r. połączenia w 45 
relacjach na odcinkach linii w B-TOM, a w kolejnych latach w odpowiednio: 35, 40, 11, 9, 26 
relacjach. Z jednym wyjątkiem54, umowy z tym operatorem zawarto bezpośrednio55.  

(dowód: akta kontroli str. 1047-1052, 1884-1898)  

Liczba kursów na liniach w B-TOM56 w 2015 r. względem roku 2011 wzrosła o 124,6%, 
a następnie spadła w 2016 r. do 118,4% wartości z 2011 r. W okresie 2011-2014 przebieg 
roczny na liniach w B-TOM pozostawał na zbliżonym poziomie, a następnie uległ 
znaczącemu zwiększeniu tak, że w 2016 r. wyniósł 132,0% przebiegu z roku 2011. Zmiany 
w liczbie kursów i przebiegu rocznym, jakie nastąpiły w latach 2015 i 2016, zbiegły się 
czasowo z wydłużaniem linii, na jakich wykorzystywane były pociągi zakupione w ramach 
projektu „Zakup taboru kolejowego dla SKM”57.  

Liczba przewiezionych pasażerów względem roku 2013 stanowiła: 134,0% w 2014 r.58, 
111,0% w 2015 r. i 89,2% w 2016 r.59  

Województwo dofinansowywało wszystkie przewozy w transporcie kolejowym na liniach 
komunikacyjnych przebiegających przez B-TOM60.  

(dowód: akta kontroli str. 1042-1052) 

1.4.2. Do 31 grudnia 2016 r. Województwo nie zawarło żadnej umowy transportowej 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej w przewozach 

                                                      
50 Z tego jedną w roku 2011, trzy w roku 2013 oraz jedną w roku 2015. 
51 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., dalej: „pzp”. 
52 Zamówienia nie były przedmiotem badania w toku niniejszej kontroli.  
53 Dalej nazwa: „linia w B-TOM” będzie oznaczała linię komunikacyjną, która w części lub całości przebiega przez B-TOM, a dla 

której organizatorem było Województwo. 
54 Umowy nr WZP.277.88/2011 z 27 grudnia 2011 r. 
55 Bezpośrednie zawarcie umów transportowych, określone w art. 22 uptz, wyłącza obowiązek stosowania przepisów w zakresie 

zamówień publicznych m.in. w przypadku, gdy świadczenia publicznego transportu zbiorowego wykonywane są w transporcie 
kolejowym. 

56 Według stanu na 30 listopada. 
57 Patrz pkt 2.5.4 niniejszego wystąpienia. 
58 Przy czym dane za ten rok nie uwzględniały liczby pasażerów przewiezionych na dwóch liniach komunikacyjnych.  
59 Jeden z operatorów nie przekazał kompletnych danych o liczbie podróżnych w pozostałych latach objętych kontrolą. 
60 Wydatki poniesione przez Województwo na ten cel wynosiły w 2011 r. 69 365,1 tys. zł, w 2012 r. 79 645,2 tys. zł, w 2013 r. 

83 424,9 tys. zł, w 2014 r. 88 486,0 tys. zł, w 2015 r. 121 740,7 tys. zł, w 2016 r. - 83 008,4 tys. zł. 
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drogowych. W dniu 31 grudnia 2015 r. opublikowano dwa ogłoszenia informacyjne 
o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie drogowego publicznego 
transportu zbiorowego; jedno dotyczące zawarcia umowy w trybie bezprzetargowym (na 
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 uptz, tj. powierzenie wykonywania podmiotowi wewnętrznemu) 
na ogółem 25 linii komunikacyjnych, oraz jedno dotyczące zawarcia umowy na podstawie 
przepisów w zakresie zamówień publicznych na ogółem 19 linii komunikacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1041, 1694-1701, 3370, 3617)  

Bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem zewnętrznym, określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 
uptz, zgodnie z art. 22 ust. 6 tej ustawy, wymaga spełnienia wymogów określonych 
w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r.61 Powyższe regulacje w szczególności ograniczają: obszar 
wykonywania działań przez podmiot wewnętrzny (lit. b)62 oraz możliwość uczestniczenia 
przez ten podmiot w przetargach na wybór operatora (lit. b c)63. 

Marszałek w odpowiedzi na pytanie, czy w Urzędzie analizowano możliwości prawne 
bezpośredniego zawarcia umowy transportowej z Kujawsko-Pomorskim Transportem 
Samochodowym S.A wyjaśnił, że przeprowadzono analizy, jednak ich wynik nie został 
udokumentowany. Ponadto wyjaśnił, że ww. podmiot został utworzony w celu pełnienia 
funkcji operatora zapewniającego usługi publicznego transportu zbiorowego dla wspólnoty 
samorządowej. Analizowano przy tym możliwości pełnienia przez ten podmiot funkcji 
operatora nie tylko dla Województwa, ale również dla zainteresowanych jednostek 
samorządowych. Nie odniósł się przy tym do ww. wymogów rozporządzenia (WE) 
Nr 1370/2007.  

W odniesieniu do wyboru linii komunikacyjnych, na jakie Województwo miało zamiar 
zawrzeć bezpośrednio umowę z ww. podmiotem, Marszałek wyjaśnił, że ich wybór nastąpił 
ze względów techniczno-organizacyjnych oraz ekonomicznych według kryterium spójności 
obszarowej. Marszałek ponadto wskazał, że objęcie wybranych linii trybem bezpośredniego 
powierzenia wynika z zasady swobody wyboru przez Samorząd Województwa sposobu 
realizacji przypisanych mu zadań publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 3373-3374, 3571, 4214, 4219)  

W dniu 27 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie wszczęcia 
dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a pzp64. Ogłoszenie o dialogu opublikowano 
dwa dni później. W terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło sześć wniosków o udział, 
a po ich weryfikacji do dialogu zaproszono cztery podmioty.  

W wyniku dialogu technicznego przewoźnicy wskazali na następujące obszary 
podstawowych trudności związanych z zawarciem umów transportowych: 
a) zbyt duża liczba linii komunikacyjnych i zbyt duża liczba kursów określona w planie 

transportowym w stosunku do potrzeb przewozowych (wskazywanych przez 
uczestników dialogu) na poszczególnych liniach oraz niedostateczna flota do wykonania 
tych przewozów; 

b) możliwość wzajemnego pokrywania się (częściowo lub w całości) linii komunikacyjnych 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich65, co wynika z nieprecyzyjnej definicji linii 
komunikacyjnej (art. 4 ust. 1 pkt 5 uptz) i może skutkować: brakiem zainteresowania ze 

                                                      
61 Dz.U. UE z 2007 r. Nr 315 z 3 grudnia 2007 r. 
62 Podmiot wewnętrzny realizuje swoje działania w zakresie pasażerskiego transportu publicznego na obszarze działania 

właściwego organu lokalnego - niezależnie od tego, że niektóre linie lub inne elementy składowe tej działalności mogą wchodzić 
na terytorium sąsiednich właściwych organów lokalnych - i że nie biorą udziału w przetargach na świadczenie usług publicznych 
w zakresie pasażerskiego transportu publicznego organizowanych poza terytorium tego właściwego organu lokalnego. 

63 Podmiot wewnętrzny może uczestniczyć w przetargach zapewniających uczciwą konkurencję na dwa lata przed wygaśnięciem 
umowy o świadczenie usług publicznych zawartej w następstwie udzielonego mu bezpośrednio zamówienia, pod warunkiem że 
podjęto ostateczną decyzję o tym, by usługi w zakresie transportu pasażerskiego świadczone przez dany podmiot wewnętrzny 
zostały zlecone w drodze przetargu zapewniającego uczciwą konkurencję, oraz że ten podmiot wewnętrzny nie zawarł żadnej 
innej umowy w rezultacie udzielonego mu bezpośrednio zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług 
publicznych. 

64 Uchwała nr 4/73/16 Zarządu Województwa z dnia 27 stycznia 2016 r.  
65 Art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4, 10 i 25 uptz. 
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strony gmin i powiatów organizacją przewozów na odcinkach linii, na jakich zorganizuje 
je Województwo albo dublowaniem przewozów na poszczególnych odcinkach linii, co 
może skutkować obniżeniem rentowności przewozów organizowanych przez 
Województwo; 

c) brak wyłączności przewozów użyteczności publicznej na poszczególnych liniach 
komunikacyjnych (art. 20 uptz) mógł skutkować powstaniem konkurencji przewozów 
publicznych i komercyjnych na tych samych liniach, co prowadziłoby do 
nieprzewidywalności wpływów z realizacji przewozów publicznych (trudności 
z szacowaniem przez operatorów poziomu rekompensaty) oraz obniżenia rentowności 
transportu publicznego.  

 (dowód: akta kontroli str. 1702-1727) 

Na skutek zmian w uptz66 dopuszczono, aby działalność w zakresie krajowego regularnego 
przewozu osób, w szczególności autobusowego, mogła być wykonywana na podstawie 
przepisów dotychczas obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. 

Urząd Marszałkowski, poza ww. działaniami związanymi z dialogiem technicznym, nie 
podjął w okresie kontrolowanym dalszych działań zmierzających do zawarcia umów 
w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego użyteczności publicznej.  

1.4.3. W umowach o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
kolejowego na terenie B-TOM, zawartych przed uchwaleniem planu transportowego, na 
operatorów/przewoźników nałożono obowiązek zapewnienia podróżnym odpowiednich 
warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi i podejmowania działań 
ułatwiających korzystanie ze środków transportowych osobom niepełnosprawnym, w tym 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Umowy zobowiązywały ponadto 
operatorów/przewoźników do częściowego wykonywania usług taborem udostępnionym 
przez Urząd, który zgodnie z danymi Urzędu i przewoźników był, poza przyczepami SA123, 
przystosowany do przewozu rowerów i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
ruchowo, a także wyposażony w wewnętrzne tablice kierunkowe z nazwą następnego 
przystanku z systemem zapowiedzi głosowych oraz w klimatyzację.  

   (dowód: akta kontroli str. 1859-1983, 3366) 

W odniesieniu do pozostałych środków transportu, którymi wykonywane miały być usługi, 
umowy nie precyzowały konkretnych wymogów w zakresie standardów wyposażenia oraz 
rozwiązań technicznych służących zapewnieniu ochrony środowiska, jak i dogodnej obsługi 
pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 
Normy w tym zakresie nie zostały również określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla postępowań przetargowych poprzedzających zawarcie umów. W trzech 
umowach67 zawarto jednak wymóg, obwarowany sankcją finansową, wykonywania 
przewozów pojazdami, których wiek liczony od daty produkcji nie przekracza 40 lat w całym 
okresie obowiązywania umowy.  

 (dowód: akta kontroli str. 1859-1983, 3481-3567) 

Zawierane z przewoźnikami umowy przewidywały kary umowne za niedopełnienie 
standardów w zakresie przewozów w przypadkach zawinionych przez przewoźnika. 
Dodatkowo w każdej umowie wskazano przewoźnikom standardy w zakresie zachowania 
punktualności pociągów, a w dwóch umowach ujęto obowiązek zapewnienia każdemu 
pasażerowi miejsca siedzącego w pociągu w przypadku przejazdu na nieprzerwanym 

                                                      
66 W dniu 8 lipca 2016 r. wpłynął do Sejmu RP senacki projekt ustawy o zmianie uptz na druku nr 716, 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=716 (stan na 29.03.2017 r.). W uzasadnieniu projektu wskazano, że 
pomimo sześcioletniej vacatio legis niektórych przepisów uptz zarówno organizatorzy publicznego transportu zbiorowego 
(jednostki samorządu terytorialnego), jak i przewoźnicy zgłaszają wątpliwości co do możliwości wywiązania się z zadań 
nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego. Projekt został 
uchwalony jako ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. poz. 1342). 
Przesunięto w niej okres vacatio legis m.in. w art. 79 ust. 1 i 2, art. 85 i art. 90 uptz na 31 grudnia 2017 r. 

67 Nr WZP.273/30/2013 z 1 lipca 2013 r., nr WZP.273/29/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. oraz nr TD-II.042.8.2013 z dnia 14 listopada 
2013 r. – wszystkie dotyczące wykonywania przewozów na liniach zelektryfikowanych w okresie od 15 grudnia 2013 r. do 
12 grudnia 2015 r. Identyczny standard nałożono umową nr AD.III.3042-844/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. dotyczącą świadczenia 
usług przewozowych w okresie od 12 grudnia 2010 r. do 12 grudnia 2020 r. w tzw. pakiecie spalinowym. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=716
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odcinku powyżej 15 km. Ich niedopełnienie również zagrożone było sankcjami finansowymi. 
Katalog przesłanek uprawniających do nałożenia kar umownych odpowiadał kwestiom 
najczęściej poruszanym przez pasażerów w skargach na usługi przewozowe składanych 
bezpośrednio do Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 1859-1983) 

1.4.4. Postanowienia jedynej umowy o świadczenie usług publicznego transportu 
zbiorowego zawartej po uchwaleniu planu transportowego w części dotyczącej środków 
transportu nie odbiegały znacząco od treści umów zawieranych wcześniej. Umowa ta 
również nie określała, poza punktualnością i zobowiązaniem do wykonywania części 
przewozów taborem udostępnionym przez Urząd68, szczegółowych wymagań odnośnie 
norm jakości oraz standardu wyposażenia środków transportu. W szczególności nie 
zobowiązywała ona operatorów/przewoźników do zapewnienia standardu jakości 
przewozów  opisanego w planie transportowym69, w tym w zakresie wyposażenia środków 
transportowych. W umowie tej nie wprowadzono ponadto stosowanych we wcześniejszych 
umowach wymogów odnośnie do wieku pojazdu, jak i obowiązku zapewnienia każdemu 
pasażerowi miejsca siedzącego w pociągu, gdy przejazd na nieprzerwanym odcinku 
przekraczał 15 km. Dopuszczono świadczenie usług przewozowych taborem, który 
w momencie podpisywania umowy miał do 51 lat (licząc od daty produkcji). W umowie 
zobligowano jednak operatora, wzorem poprzedniej umowy zawartej na okres co najmniej  
pięciu lat, do wprowadzenia do eksploatacji co najmniej czterech sztuk fabrycznie nowych 
jednostek taborowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1984-2037) 

Marszałek wskazał m.in., że zawarta umowa wpisuje się w rządowy projekt restrukturyzacji 
przewoźnika, a program ten uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej. Podał, że w chwili 
rozpoczęcia procesu naprawczego niemożliwym było spełnienie przez spółkę wszystkich 
standardów taboru kolejowego określonych w planie transportowym. W jego ocenie projekt 
restrukturyzacji wpisuje się w ujęte w planie transportowym pożądane standardy jakości 
przewozów, gdyż program pomocowy kładzie nacisk m.in. na zakup i modernizację taboru 
kolejowego. Wskazał, że w 2020 r. w Województwie wygasną wszystkie umowy 
o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego i że 
w nowych umowach przewiduje się m.in. uwzględnienie nowych warunków jakościowych dla 
taboru, określonych w planie transportowym. Wskazał jednocześnie, że wszystkie pojazdy 
będące własnością Województwa przekazane do realizacji umowy spełniają określone 
planem transportowym wymogi w zakresie zapewnienia miejsca do przewozu rowerów, 
wyposażenia w GPS, GPRS, urządzenia ułatwiające podróżowanie osobom o ograniczonej 
zdolności ruchowej oraz urządzenia informacji wizualnej i głosowej. Marszałek podkreślił, że 
7 października 2016 r. przewoźnik wszczął postępowanie na dostawę pojazdów i że 
wskazane zamówienie spełnia wszystkie standardy określone planem transportowym. 

(dowód: akta kontroli str. 2861-2862) 

1.4.5. Zgodnie z postanowieniami umów transportowych zawartych w kontrolowanym 
okresie podstawą opracowania rozkładów jazdy była zakładana roczna praca 

                                                      
68 Tj. sześcioma pojazdami EN76 wyprodukowanymi w latach 2014-2016 (pojazdy te posiadały człon przystosowany do przewozu 

rowerów, wyposażone były w samowysuwne rampy oraz specjalnie wyznaczone miejsca zatrzymania dla wózków inwalidzkich 
wyposażone w pas bezpieczeństwa, jak również przycisk sygnalizujący chęć opuszczenia środka transportowego, toalety 
uniwersalne, urządzenia informacji pasażerskiej ułatwiające dostęp do nich osobom niepełnosprawnym) oraz czterema pojazdami 
ED72Ab, które w latach 2012-2013 przeszły przegląd PU5 oraz modernizację, a zatem były pojazdami dostosowanymi do 
przewozu rowerów, potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się, wyposażone w urządzenia informacji pasażerskiej  
i klimatyzację. 

69 Tj. zapewnienia, aby środki transportu pod kątem emisji spalin spełniały co najmniej normę EURO5, były wyposażone 
w urządzenie umożliwiające identyfikację pojazdu w przestrzeni, ich średni wiek nie przekraczał 20 lat, przynajmniej jeden wagon 
w składzie dostosowany był do przewozu rowerów, a minimum jeden wagon w pociągu na każdej z linii - do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, aby w pojazdach zainstalowane były samowysuwne rampy wraz ze specjalnie wyznaczonymi miejscami 
zatrzymania dla osób na wózkach inwalidzkich, wyposażonymi w pas bezpieczeństwa oraz przycisk sygnalizacyjny chęci 
opuszczenia środka transportowego, aby minimalny zakres informacji pasażerskiej w środku transportowym obejmował nazwę 
i logo operatora oraz organizatora, herb województwa, nazwę miejscowości docelowej, nazwy ważnych przystanków pośrednich, 
regulamin przewozu osób, cennik opłat oraz wykaz ulg i zwolnień, dane kontaktowe do operatora przewozów, aby każdy środek 
transportowy wyposażony był w urządzenia informacji pasażerskiej ułatwiające dostęp do nich osobom niepełnosprawnym, 
a kontroler biletów wyposażony był w czytnik kart płatniczych i zbliżeniowych. 
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eksploatacyjna oraz zestawienie potrzeb przewozowych ustalone na dany rok 
obowiązywania rozkładów jazdy. W umowach zawartych przed wejściem w życie planu 
transportowego zastrzeżono dodatkowo zobowiązanie do wykonania przez przewoźnika na 
żądanie organizatora przewozów na wybranych odcinkach w wymiarze nie mniejszym niż 
określony umową. Zobowiązywano ponadto przewoźników do uzgodnienia z organizatorem 
zestawienia każdego pociągu, wskazując przy tym, że każde uzasadnione być powinno 
wielkością potoków pasażerskich lub wynikać z technologii przewozu.  

W umowie zawartej po wejściu w życie planu transportowego zapewniono  większy udział 
organizatora w tworzenie rozkładu jazdy, tj. po przygotowaniu przez operatora projektu 
rozkładu jazdy przewidziano  negocjacje między stronami uwzględniające w szczególności 
zapotrzebowanie na przewozy ustalone przez organizatora70; konsultacje i uzgodnienia co 
do zakresu koniecznych zmian71.  

(dowód: akta kontroli str. 1859-2037) 

1.5. Tabor wykorzystywany w organizowanych przez Województwo 
publicznych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej na obszarze B-
TOM  

1.5.1. Województwo w okresie kontrolowanym nie organizowało autobusowych przewozów 
pasażerskich użyteczności publicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 1069)  

1.5.2. Na liniach przebiegających przez B-TOM w 2016 r. wykorzystywane były (w wybrane 
dni72) pojazdy o następującej strukturze wiekowej73: 10 letnie i młodsze - 28,4%; 10-20 letnie 
(włącznie) – 12,0%; 20-30 letnie (włącznie) – 13,2%; powyżej 30 lat - 46,4%. Dane te74 
wskazują, że udział pojazdów w wieku do 10 lat wzrósł prawie trzykrotnie75. Ponadto 
w 2016 r. 20,2% przejazdów dokonano pojazdami zmodernizowanymi w okresie 10 lat, 
podczas gdy w 2010 r. wskaźnik ten w wynosił 13,6%.  

W analizowanym okresie średni wiek pojazdów użytkowanych w B-TOM podlegał 
wahaniom. Wynosił on: 28,6 lat w 2010 r., 28,7 lat w 2011 r., 29,1 lat w 2012 r., 21,8 lat 
w 2013 r., 20,5 lat w 2014 r., 24 lata w 2015 r. oraz 23,7 lat w 2016 r.   

W latach 2011-2016 w przewozach na obszarze B-TOM tendencję wzrostową miał udział 
składów pasażerskich76: 

 przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych; wyposażonych w system 
informacji pasażerskiej oraz klimatyzację: z 24,4% w 2011 r. do 59,7% w 2016 r.; 

 umożliwiających dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej WiFi: z 0,3%  
w 2011 r. do 25,0% w 2016 r. 

W ww. latach wszystkie przewozy na obszarze B-TOM realizowano składami 
umożliwiającymi przewóz rowerów77. 

(dowód: akta kontroli str. 1449-1457, 1460-1475, 1482-1484)  

Każda objęta badaniem umowa z operatorem o świadczenie usług publicznych w zakresie 
transportu kolejowego na terenie Województwa zawierała postanowienia dotyczące zakresu 

                                                      
70 Tj. pociągokilometry. 
71 Zgodnie z umową operator miał obowiązek uzgodnić z organizatorem każdą zmianę w projekcie oprócz zmian, w których efekcie 

powstają odchylenia nieprzekraczające 10 minut. 
72 Dla wszystkich określonych wyżej lat porównywano przejazdy w pierwsze dni pracujące następujące po wprowadzeniu nowego 

rocznego rozkładu jazdy, który corocznie wchodzi w życie po północy drugiej soboty grudnia. 
73 Dane procentowe wyliczono z uwzględnieniem długości połączenia, tj. określają % długości wykonanych przejazdów 

obsługiwanych pojazdami w danym przedziale wiekowym. 
74 Operatorzy nie dysponowali danymi w odniesieniu do 21,8% przejazdów wybranego dnia w 2010 r. i 4,7% przewozów wybranego 

dnia w 2011 r. 
75 Udział: 10,4% przewozów wybranego dnia w 2010 r. i 10,5% przewozów wybranego dnia w 2011 r.  
76 W określonych powyżej latach do porównania wybrano przejazdy w pierwsze dni pracujące następujące po wprowadzeniu 

nowego rocznego rozkładu jazdy, który corocznie wchodzi w życie po północy drugiej soboty grudnia. Dane procentowe 
wyliczono z uwzględnieniem długości połączenia, tj. dane te określają % długości wykonanych przejazdów pojazdami 
dysponującymi danym wyposażeniem. Udział wyliczono dla składów, dla których przewoźnicy dysponowali danymi.  

77 Uwzględniono składy przystosowane do przewozu rowerów (miejsca wyposażone w stojaki) oraz składy umożliwiające przewóz 
rowerów (miejsca umożliwiające postawienie roweru – np. w przedziałach dla dużego bagażu).  
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wymaganej od operatora sprawozdawczości. W sprawozdaniach78 operatorzy podawali 
m.in. wykonaną pracę eksploatacyjną, przychody i koszty, długości tras, przebiegi 
pociągów, odstępstwa od rozkładów jazdy (w szczególności opóźnienia pow. 5 min.). 
W sprawozdaniach nie podawano liczby pasażerów na danej linii komunikacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1611-1693, 1857-2037)  

Przekazane przez operatorów sprawozdania były wykorzystywane przy weryfikacji 
prawidłowości wykonania umów przez operatorów oraz w ramach nadzoru nad 
wykorzystaniem pojazdów należących do Województwa. Województwo wykorzystywało też 
dane statystyczne o sprzedaży biletów i frekwencji w pociągach, pozyskiwane w miarę 
potrzeby od operatorów. Wykorzystanie tych danych stwierdzono m.in. przy: opracowaniu 
projektu planu transportowego, tworzeniu Taryfy, weryfikacji wskaźnika realizacji projektu 
zakup taboru kolejowego dla SKM, pracach nad zmianami w rozkładach jazdy.  

1.5.3. W latach 2011-2016 Województwo podjęło następujące działania służące poprawie 
stanu taboru wykorzystywanego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich, w tym 
na obszarze B-TOM: 

a) w 2012 r. zakupiło i poddało modernizacji cztery pojazdy EZT serii ED72. 
Modernizacja objęła w szczególności wygląd zewnętrzny, okna, drzwi, układ 
wewnętrzny, wyposażenie służące obsłudze pasażerów (w tym siedzenia, toalety, 
system informacji pasażerskiej, sieć WiFi); 

b) w latach 2014-2015 zakupiło pięć nowych EZT typu 22WE EN76; 
c) w latach 2015-2016 zakupiło jeden EZT typu 22WE EN7679; 
d) umową z 13 grudnia 2015 r. zobowiązało operatora Przewozy Regionalne  

Sp. z o.o. do zakupu czterech EZT do 31 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1108, 2910-2911)   

1.6. Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów (węzły przesiadkowe, dworce, 
przystanki itp.) wykorzystywana w organizowanych przez Województwo 
publicznych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej na obszarze  
B-TOM 

1.6.1. Plan transportowy określił zintegrowane węzły przesiadkowe: 11 strategicznych 
(w tym osiem na obszarze B-TOM80), 25 podstawowych (w tym dwa na obszarze B-TOM81) 
i 11 uzupełniających (w tym cztery na obszarze B-TOM)82. Żaden z ww. obiektów nie był 
własnością Województwa.  

(dowód: akta kontroli str. 2155-2156)  

1.6.2. Spośród ww. obiektów wskazanych w planie transportowym Województwo – w celu 
organizacji przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na obszarze B-TOM – 
wykorzystywało w okresie objętym kontrolą, z jednym wyjątkiem83, wszystkie wskazane  
w planie transportowym węzły przesiadkowe. Województwo w ww. celu wykorzystywało 
także 35 przystanków kolejowych.  

Według danych Urzędu za 2016 r. węzły przesiadkowe wykorzystywane przez 
Województwo wyposażone były m.in. w następujące udogodnienia: wiaty (77,0%), budynek 
z poczekalnią (77,0%), punkt sprzedaży biletów (30,8%), system informacji o rozkładzie 
jazdy (77,0%), udogodnienia dla obsługi osób niepełnosprawnych (windy, pochylnie, itp. - 
77,0%), miejsca postojowe (69,2%). Według danych posiadanych przez Urząd 92,3% z tych 
obiektów nie miało barier ograniczających dostęp niepełnosprawnych84. 

                                                      
78 Analizie poddano raporty informacyjne, z wykonanej pracy i o punktualności z wykonanych przewozów za III kwartał 2016 r.  
79 Powyższy EZT ma parametry zbliżone do pojazdów wskazanych w pkt. b, z tym że przystosowany jest do wykonywania 

przejazdów z prędkością 160 km/h zamiast 120 km/h, jak w przypadku pięciu EZT nabytych wcześniej. 
80 Bydgoszcz: Główna, Bielawy, Błonie, Leśna, Wschód; Toruń: Główny, Miasto/Dworzec Autobusowy, Wschód. 
81 Chełmża, Maksymilianowo. 
82 Brzoza (koło Bydgoszczy), Lubicz, Ostromecko, Solec Kujawski. 
83 Wyjątkiem jest uzupełniający węzeł przesiadkowy w Ostromecku. Jakkolwiek Województwo wykorzystywało przystanek PKP w tej 

miejscowości, to zgodnie z planem transportowym węzeł transportowy tam zlokalizowany nie miał obejmować połączeń 
kolejowych, lecz wyłącznie autobusowe w połączeniu z indywidualnym transportem samochodowym i rowerem.   

84 W odniesieniu do jednego węzła: Bydgoszcz Bielawy – Województwo nie dysponowało takimi danymi.  
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W planie transportowym określono, że w roku 2015 nastąpi przystosowanie wybranych 
stacji kolejowych w Bydgoszczy i Toruniu do pełnienia roli zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych w ramach aglomeracyjnej kolei BiT-City wraz z pozostałymi, wytypowanymi 
w tym projekcie do modernizacji przystankami kolejowymi.  

Spośród określonych w planie transportowym węzłów przesiadkowych, sześć zostało 
objętych kompleksową modernizacją w ramach projektów związanych z koncepcją BiT-City. 
Według danych Urzędu w wyniku tych działań w 2016 r. dwa z nich: Toruń Główny 
i Bydgoszcz Leśna dysponowały wszystkimi udogodnieniami określonymi w art. 4 ust. 1 
pkt 27 uptz, definiującymi zintegrowany węzeł przesiadkowy, tj. miejscami postojowymi, 
przystankami komunikacyjnymi, punktami sprzedaży biletów, systemami informacyjnymi 
umożliwiającymi zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub 
siecią komunikacyjną. Węzeł Solec Kujawski dysponował ww. udogodnieniami z wyjątkiem 
punktu sprzedaży biletów85, węzeł Bydgoszcz Błonie – z wyjątkiem punktu sprzedaży 
biletów i systemu informacyjnego, a węzły Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Wschód – poza 
ww. nie były wyposażone również w miejsca postojowe. Częściowo objęty działaniami 
związanymi z BiT-City węzeł Toruń Miasto nie dysponował punktem sprzedaży biletów86.  

W oparciu o informacje przekazane przez podmioty dokonujące inwestycji na węzłach 
przesiadkowych: Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz 
Wschód, Toruń Główny ustalono, że na 31 grudnia 2016 r. standardom węzła 
przesiadkowego określonym w planie transportowym odpowiadały stacje Toruń Główny 
i Bydgoszcz Leśna87.   

W odniesieniu do nieuwzględnienia wszystkich standardów węzłów przesiadkowych, 
wymienionych w planie transportowym na zmodernizowanych przystankach i dworcach 
Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Wschód, Marszałek wskazał, że zakres 
inwestycji ograniczały dostępne środki. Inwestycje zostały zrealizowane przez podmioty 
zewnętrzne, na majątku Skarbu Państwa w zarządzie PKP PLK S.A. Możliwe jest podjęcie 
dalszych działań zmierzających do rozszerzenia zakresu inwestycji. PKP PLK S.A.  
w 2016 r. przekazało informację o zamiarze realizacji inwestycji, która uzupełni brakujące 
tablice systemu informacji pasażerskiej. 

W roku 2012 na zlecenie Województwa opracowana została analiza stanu dworców 
i przystanków kolejowych Województwa. Dokonano w niej kompleksowej oceny dworców 
i przystanków kolejowych, w szczególności w zakresie ich wyposażenia w elementy 
infrastruktury (budynków, wiat i peronów) służącej obsłudze pasażerów. W dokumencie 
dokonano także m.in. ocen występowania barier w dostępie do tej architektury dla osób 
niepełnosprawnych. Zawierał on także wskazania dla niezbędnych działań zmierzających 
do poprawy stanu tej infrastruktury, w tym przykłady dobrych praktyk. Analiza została 
wykorzystana przy opracowaniu planu transportowego oraz „Kujawsko-pomorskiego planu 
spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”. 

(dowód: akta kontroli str. 621, 2038-2057, 2827-2847, 4214, 4219-4220) 

1.7. Sprawowanie kontroli nad realizacją usług przewozowych przez 
operatorów 

W latach 2011-2016 Urząd przeprowadził 557 kontroli88 w pociągach uruchamianych na 

terenie B-TOM na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego89. W wyniku 28 z nich (5%) stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie niezapewnienia podróżnym miejsca siedzącego w pociągu, 

                                                      
85 Dane Urzędu dotyczyły miejsc sprzedaży biletów kolejowych. 
86 Spośród pozostałych sześciu węzłów nieobjętych działaniami w ramach projektów związanych z BiT-City wyłącznie węzeł 

Bydgoszcz Główna dysponował wszystkimi udogodnieniami określonymi w art. 4 ust. 1 pkt. 27 uptz. 
87 Według pozyskanych informacji węzeł Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Wschód nie spełniały standardów określonych planem 

transportowym w zakresie umiejscowienia na nich punktu sprzedaży biletów, poczekalni i toalety, a także wyposażenia 
w monitoring wizyjny oraz system informacji pasażerskiej (obiekty dysponowały systemem informacji w zakresie komunikacji 
miejskiej, nie dysponują natomiast systemem kolejowej informacji pasażerskiej). Węzeł Bydgoszcz Wschód i Bydgoszcz Bielawy 
nie dysponowały określonym ww. standardami parkingiem ani miejscami postojowymi. 

88 Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował zapełnienie składu pociągu oraz jakość usługi przewozowej. 
89 Z tego 68 w 2011 r., 63 w 2012 r., 44 w 2013 r., 147 w 2014 r., 119 w 2015 r., 116 w 2016 r. 



 

20 

 

nieodpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny90 lub nieodpowiedniego wieku 

pociągu, co skutkowało nałożeniem na przewoźników kar umownych w łącznej kwocie 
14,2 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 2336, 2338, 2341, 2344, 2346-2350, 2864) 

Dodatkowo, co kwartał Urząd dokonywał kontroli punktualności kursowania pociągów 
i wykonanej pracy eksploatacyjnej. Ich podstawą były otrzymywane od przewoźników 
raporty. W kontrolowanym okresie z tytułu niezachowania wskaźnika punktualności dla 
odjazdów i przyjazdów pociągów kursujących na terenie B-TOM wykonawcom naliczono 
317 kar umownych w łącznej kwocie 1 749,0 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str. 2399-2401) 

1.8. Uwzględnianie potrzeb mieszkańców B-TOM przy tworzeniu i aktualizacji 
rozkładów jazdy 

Marszałek poinformował, że ustalanie rocznego rozkładu jazdy odbywa się każdorazowo 
w ramach ścisłej współpracy pomiędzy operatorami i organizatorem, a także PKP PLK S.A, 
w ramach obowiązujących przepisów ustawowych i regulaminów przydzielania tras 
pociągów. Wskazał, że każda zmiana rozkładu jazdy jest wynikiem oceny zmieniających się 
potrzeb przewozowych. Podał, że decyzje o aktualizacji rozkładów jazdy podejmowane są 
w oparciu o dane dotyczące stanu dostępnej infrastruktury pasażerskiej, w tym 
planowanych inwestycji i zamknięć torowych, potoków pasażerskich, oraz informacje 
wynikające z wniosków i petycji pasażerów.   

Projekty rozkładów jazdy obowiązujących na terenie B-TOM oraz ich zmiany/korekty nie 
były konsultowane z jednostkami samorządu terytorialnego oraz mieszkańcami. W latach 
2011-2016 do Urzędu wpłynęły 43 skargi/wnioski od podróżnych91 dotyczące treści 
rozkładów, tj. m.in.: niedostosowania godzin przyjazdów i odjazdów pociągów do potrzeb 
podróżnych, zbyt małej częstotliwości połączeń, niezapewnienia skomunikowania pociągu. 
Dodatkowo sześciokrotnie skarżono się na brak zatrzymywania pociągów na konkretnych 
stacjach92.  
Badanie trzech wybranych spraw (wyznaczenia optymalnej liczby połączeń na trasie 
Bydgoszcz Główna - Chełmża, przeniesienia miejsca zatrzymywania się pociągu na stację 
Cierpice Kąkol oraz likwidacji wieczornego połączenia Laskowice Pomorskie - Bydgoszcz 
Główna) wykazało, że w każdym przypadku podejmując decyzję Urząd opierał się na 
danych o potokach pasażerskich i dostępnej infrastrukturze.   

(dowód: akta kontroli str. 2560, 2565-2571, 2584-2618, 3376-3378) 

Z Planu transportowego wynikało, że największe potrzeby transportowe występują na linii 
kolejowej Bydgoszcz Główna – Toruń Wschodni, tj. na sztandarowej linii projektu BIT-City, 
na której w roku 2025 zaplanowano 38 kursów na dobę w dniu roboczym. Według stanu na 
14 stycznia , 1 czerwca i 20 grudnia 2016 r. połączenie Bydgoszcz Główna – Toruń Główny 
realizowane było odpowiednio w wymiarze: 20, 20 i 21 par pociągów dziennie, z tego 
odpowiednio 82,5%, 85,0%, 78,6% taborem dostosowanym do potrzeb osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się. Średni czas oczekiwania na przesiadkę z tego połączenia na inny 
pociąg 20 grudnia 2016 r. na stacji Bydgoszcz Główna93 wyniósł 22 minuty, a na stacji 
Toruń Główny94 – 27 minut, tj. w porównaniu do 14 stycznia 2016 r. dla stacji Bydgoszcz 
Główna spadł o 5 minut, a dla stacji Toruń Główny pozostał bez zmian. Jednocześnie we 
wskazanym okresie zwiększono z 5 do 17 liczbę połączeń bezpośrednich obejmujących ten 
odcinek, wprowadzając bezpośrednie połączenia w kierunkach: Piła Główna, Włocławek 
oraz zwiększając liczbę połączeń w kierunku Olsztyn Główny, Nakło i Jabłonowo Pom. 

(dowód: akta kontroli str. 2641-2655) 

                                                      
90 Brak ogrzewania, brak wody w toaletach. 
91 Z tego jedna w roku 2011, dwie w 2012 r. dwie w 2013 r., czternaście w 2014 r., cztery w 2015 r. oraz 20 w roku 2016 r. 
92 Najwięcej skarg dotyczyło przeniesienia przystanku na linii komunikacyjnej Bydgoszcz Gł.-Toruń Wschodni ze stacji Cierpice na 

stację Cierpice Kąkol.  
93 W kierunkach: Laskowice Pomorskie, Gdynia Główna, Tuchola, Chojnice, Grudziądz, Nakło n. Notecią, Wyrzysk/Osiek, Piła 

Główna, Chełmża, Inowrocław, Poznań Główny. 
94 W kierunkach: Jabłonowo Pomorskie, Olsztyn Główny, Włocławek, Kutno, Łódź Kaliska, Warszawa, Grudziądz, Chełmża, 

Inowrocław, Poznań Główny, Sierpc. 
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Zaplanowany w ostatnim obowiązującym w 2016 r. rozkładzie jazdy czas na przesiadanie 
się pomiędzy skomunikowanymi pociągami międzywojewódzkimi i regionalnymi na stacji 
Bydgoszcz Główna wynosił od 0 do 58 minut, natomiast na stacji Toruń Główny od 0 do 51 
minut95. Na ww. dwóch węzłach czas oczekiwania pomiędzy przyjazdem/odjazdem pociągu 
międzywojewódzkiego a odjazdem/przyjazdem pociągu regionalnego wynosił: w 6,5% 
przypadków poniżej 5 minut, w 68,7% przypadków 5-30 minut, w 18,7% przypadków 31-45 
minut, w 6,1% przypadków ponad 45 minut. 

 (dowód: akta kontroli str. 2648-2652) 

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

1.  Marszałek Województwa w projekcie planu transportowego nierzetelnie określił sieć 
komunikacyjną i układ linii transportowych, gdyż przedstawiono tam wyłącznie wariant 
docelowy, tj. planowany na rok 2025, pomijając rozwiązania w okresie przejściowym, tj. 
w okresie 11 lat. Tymczasem określanie sieci96 i linii komunikacyjnych w publicznym 
transporcie zbiorowym jest działaniem, które należy podejmować na etapie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego97.  

Ponadto określając linie komunikacyjne w projekcie planu transportowego nie wskazano 
miejsc do wsiadania i wysiadania pasażerów, które zgodnie z definicją określoną w art. 4 
ust. 1 pkt 5 uptz stanowią element linii komunikacyjnej. Tymczasem analiza skarg wykazała, 
że kwestią istotną jest zagwarantowanie miejsca zatrzymywania się pojazdów. 

Marszałek Województwa wyjaśnił, że organizując publiczny transport zbiorowy kieruje się 
układem linii transportowych określonym w planie transportowym. Przewozy kolejowe 
użyteczności publicznej są realizowane na wszystkich liniach wskazanych w planie 
transportowym. Transport autobusowy funkcjonuje zaś na zasadach komercyjnych. Podjęte 
działania w celu organizacji tego transportu (dialog konkurencyjny) miały określić  
i ewentualnie zweryfikować możliwość realizacji planu transportowego. Także planowane 
przez zarządcę infrastruktury inwestycje na liniach kolejowych mogły mieć nieprzewidywalny 
wpływ na siatkę wojewódzkich połączeń kolejowych.  

W odniesieniu do określenia linii komunikacyjnych z podaniem przystanków Marszałek 
wskazał, że plan transportowy jest dokumentem planistycznym o pewnym poziomie 
ogólności. Jego zdaniem  przebieg linii określonych tym dokumentem nie budzi wątpliwości. 
Zatrzymywanie się środków transportu na poszczególnych przystankach jest uzależnione 
od bieżących potrzeb pasażerów, które w okresie 10 lat mogą ulec znaczącym zmianom. 
Sama zaś definicja linii komunikacyjnej zawarta w uptz budzi wątpliwości interpretacyjne98, 
dlatego aby uniknąć nieporozumień nie wskazywano przystanków w tablicach zawartych 
w planie transportowym. 

(dowód: akta kontroli str. 2108-2145, 4210-4211, 4216-4217) 

                                                      
95 Dla porównania w rozporządzeniu w sprawie krajowego kolejowego planu transportowego podano, że „w miarę możliwości 

technicznych i miejscowych uwarunkowań, oferty różnych organizatorów i przewoźników powinny zostać skoordynowane  
z ofertą ministra i zapewniać nieprzekraczanie 30 minut średniosieciowego czasu skomunikowania na sieci komunikacyjnej 
objętej Planem” (por. pkt 6 str. 73).   

96 Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 16 uptz  sieć komunikacyjna to układ linii komunikacyjnych obejmujący obszar działania 
organizatora publicznego transportu zbiorowego.  

97 Art. 8 uptz określa trzy zadania organizatora: (1) planowanie rozwoju transportu, (2) organizowanie publicznego transportu 
zbiorowego, (3) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Rozdziały 1-3 ww. ustawy określają szczegółowy zakres działań 
organizatora, w ramach poszczególnych zadań. Należy przy tym zwrócić uwagę, że o ile art. 7 ust. 4 pkt 6 uptz wskazuje, że 
zadania organizatora wykonuje marszałek województwa, to jednak w ramach planowania, zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 13 ust. 1 
uptz, plan transportowy stanowi akt prawa miejscowego, który w przewozach wojewódzkich zatwierdza sejmik województwa 
w drodze uchwały. Plan transportowy zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 1 uptz określa sieć komunikacyjną, na której jest planowane 
wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. W opisanym wyżej stanie faktycznym, określenie w planie 
transportowym  wyłącznie wariantu docelowego układu sieci transportowej daje swobodę bieżącej modyfikacji tego układu przez 
Marszałka, co stoi w sprzeczności z ww. przepisami uptz. Należy wskazać tu także na uzasadnienie do projektu uptz (druk nr 
2916, data wpływu 26 marca 2010 r.), w którym w odniesieniu do aktualizacji planu transportowego określono,  że „powinna być 
ona dokonywana przez organizatora za każdym razem, gdy zaistnieje taka potrzeba, która może wynikać m.in. ze zmian 
dokonanych przez tego organizatora (np. wyznaczenie nowej linii komunikacyjnej, na której będą się odbywać przewozy 
o charakterze użyteczności publicznej).” Wskazuje to jednoznacznie, że intencją twórców ustawy było, aby sieć transportowa 
została jednoznacznie określona w planie transportowym. 

98 Definicja ustawowa pozwala rozpatrywać linię komunikacyjną jako trasę jej przebiegu lub jako element infrastruktury, po które j 
odbywa się transport. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Zawierane z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. i Arriva RP Sp. z o.o. umowy 
transportowe określały99, że operatorzy nie mają obowiązku uzgadniania z Województwem 
zmian rozkładu jazdy wynikających z przyczyn technicznych związanych z infrastrukturą lub 
wymuszonych warunkami atmosferycznymi, co było niezgodne z art. 44 ust. 1 uptz. Zgodnie 
z tym przepisem w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie 
publicznego transportu zbiorowego zgodnie z warunkami zawartej umowy transportowej  
organizator powinien wyrażać zgodę na ograniczenie świadczenia usługi w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego oraz określać warunki, na jakich może być ona 
wykonywana w tych okolicznościach. Biorąc pod uwagę, że ww. umowy określały rozkłady 
jazdy przewozów pasażerskich użyteczności publicznej, każdorazowa ich zmiana wymagała 
uzgodnienia przez Województwo. 

Marszałek Województwa wyjaśnił, że postanowienia umów transportowych przewidują 
uzgadnianie zmian rozkładów jazdy, jednak działania takie nie mogą dotyczyć zdarzeń, 
których nie da się przewidzieć, stąd zobowiązanie nie obejmuje przyczyn technicznych 
związanych z awariami infrastruktury lub wymuszonych warunkami atmosferycznymi. 

W odniesieniu do wyjaśnień należy wskazać, że w postanowieniach umów dopuszczano do 
nieuzgadniania zmian rozkładów jazdy z „przyczyn technicznych związanych  
z infrastrukturą”, bez doprecyzowania, że chodzi o przypadki awarii. Tym samym 
dopuszczono do wyłączenia obowiązku uzgadniania zmian również w sytuacjach, gdy 
dotyczyły one planowych zamknięć torowych, co naruszało art. 44 ust. 1 uptz. W trzech 
spośród siedmiu przypadków objętych badaniem100 stwierdzono, że przewoźnik nie 
zawiadomił Województwa o zamknięciu torowym. Dotyczyło to zamknięć na liniach 
dwutorowych, w ramach których nie było wymagane uruchomienie zastępczej komunikacji 
publicznej. Stwierdzono jednak, że dwa z tych zamknięć spowodowały znaczące 
utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku linii 18 Bydgoszcz Główna – Solec Kujawski 
w okresie lipiec – sierpień 2015 r. Na ogółem 60 dni, w których nastąpiły zamknięcia torowe, 
tylko w 18 nie stwierdzono opóźnień w przejazdach uruchomionych przez organizatora 
pociągów, które kursowały na objętych zamknięciami odcinkach101. W szczytowym okresie – 
pierwszej połowie lipca 2015 r. takich opóźnień było do 12 dziennie (średnio 5,4) z czasem 
do 32 minut.  

 (dowód: akta kontroli str. 1499-1507, 1884-2037, 3786-3920, 4191-4192, 4213, 4218) 

3. W kontrolowanym okresie nie przekazano do zaopiniowania Prezesowi UTK żadnego 
z projektów pięciu umów102 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych 
przewozów pasażerskich, czym naruszono art. 28pb ust. 2 utk. 

Marszałek wyjaśnił w tej sprawie, że Prezesowi UTK przekazano wszystkie podpisane 
umowy transportowe i że do Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi co do treści tych umów. 

(dowód: akta kontroli str. 2862, 3785) 

4. Urząd nie naliczył przewoźnikowi kary umownej w kwocie 1 284 zł, pomimo zaistnienia 
podstawy do jej wymierzenia, tj. nieuruchomienia pociągu i niezapewnienia przez 
przewoźnika  komunikacji zastępczej części pasażerów. Tym samym Urząd nie 
wyegzekwował kary umownej przysługującej na podstawie § 10 ust. 6 w zw. z § 10 ust. 7 
umowy AD.III.3042-844/2010 z 9 grudnia 2010 r. Przypadek ten był przedmiotem skargi 
pasażera, który wskazał, że część pasażerów musiała oczekiwać na pociąg kursowy, który 
przyjechał po 1 godz. i 46 min. NIK zwraca uwagę że przesłanki uzasadniające naliczenie 
ww. kary zostały potwierdzone w odpowiedzi Urzędu na ww. skargę.  

                                                      
99 W § 4 ust. 1 pkt 6 umowy z 27 grudnia 2011 r. i w § 4 ust. 1 pkt 7 umów z: 14 listopada 2013 r., 1 lipca 2013 r. (dwie umowy 

zawarte z tą datą) i z 11 grudnia 2015 r.  
100 Informacje o faktycznie wykonanych w latach 2015-2016 planowych zamknięciach torowych na odcinkach linii kolejowych  

w B-TOM, w wyniku których nastąpiły zmiany w rozkładzie jazdy – uzyskano z PKP PLK S.A. 
101 Pod uwagę brano wyłącznie opóźnienia, w których podano przyczyny odnoszące się do: objętych zamknięciami odcinków linii 

kolejowej nr 18, ze wskazaniem na przyczynę leżącą po stronie zarządcy infrastruktury i opisanych jako: awaryjne lub planowe 
zamknięcie torów  a także krzyżowanie pociągów.   

102 Nr WZP.273.88.2011, WZP.273/30/2013, WZP.273/29/2013, TD-II.042.8.2013 oraz NT-II-E.042.13.2015 
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Naczelnik Wydziału Transportu Urzędu wyjaśnił, iż w ocenie Województwa przewóz 
zastępczy odbył się zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe. Umowa nakłada na 
operatora obowiązek zapewnienia komunikacji zastępczej, co zostało zrealizowane 
(uruchomiono autobus za odwołany pociąg) i potwierdzone raportem.  

Izba zauważa, że wynikające z umowy z przewoźnikiem zobowiązanie do zapewnienia 
przewozu zastępczego dla wszystkich pasażerów nie zostało spełnione. 

(dowód: akta kontroli str. 1872, 2452-2479, 2537-2539, 2619-2622, 3356, 3361)  

5. W czterech z 61 objętych badaniem przypadków103 kary z tytułu niezapewnienia 
w określonym czasie komunikacji zastępczej oraz nieuruchomienia składów 
przejeżdżających przez B-TOM naliczone zostały przewoźnikom na podstawie 
przedłożonego przez nich raportu w sposób niezgodny104 z postanowieniami umów  
o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich105, co 
skutkowało zaniżeniem naliczonych kar łącznie o 1 840 zł106.  

Naczelnik Wydziału Transportu Urzędu wyjaśnił, iż różnice w kwotach kar wynikają z omyłek 
rachunkowych bądź pisarskich powstałych przy przenoszeniu danych z arkuszy 
kalkulacyjnych do pism. Podkreślił również, że ich wielkość jest marginalna w stosunku do 
rozliczanych kwot. 

(dowód: akta kontroli str. 2399-2401, 2402-2427, 3357, 3361-3362) 

1.  Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na nieprecyzyjne formułowanie norm 
w projekcie wojewódzkiego planu transportowego. Plan ten jest odpowiedzią na 
zindywidualizowane i zdefiniowane potrzeby transportu w regionie, jako akt prawa 
miejscowego stanowi źródło praw i obowiązków. Tym samym, mając na uwadze cel 
regulacji, w ocenie NIK, zapisom planu, zwłaszcza w odniesieniu do pożądanych 
standardów świadczenia usług, należałoby nadać wyższy stopień konkretyzacji 
i jednoznaczności, m.in. poprzez unikanie pojęć niezdefiniowanych, w tym 
wprowadzających niepewność, kiedy dana norma powinna mieć zastosowanie.  
W szczególności w części planu dotyczącej pożądanego poziomu świadczenia usług 
przewozowych w województwie wskazano, iż na liniach o dużych natężeniach potoków 
pasażerskich powinny być eksploatowane środki transportowe o wyższym standardzie 
komfortu i bezpieczeństwa podróży. Problem niskiej jakości przewozów był natomiast 
poruszany w skargach pasażerów107. Przy obecnej konstrukcji normy w planie 
transportowym nie wiadomo jednak, w odniesieniu do których linii transportowych ich  
roszczenia dotyczące wyższego komfortu są uzasadnione.  

Również Prezes UTK - opiniując projekt planu transportowego - zwrócił uwagę, że 
w odniesieniu do standardów jakości świadczonych usług należy stosować zapisy 
umożliwiające jednoznaczne egzekwowanie przyjętych rozwiązań108.  Wskazał on m.in. na 
konieczność dokładniejszego określenia, co należy rozumieć przez linie o „dużych 
natężeniach potoków pasażerskich”.   

                                                      
103 Z tytułu nieuruchomienia pociągów: w ramach umowy WZP.273/29/2013 za I kwartał 2015 r., umowy WZP.273/30/2013 za  

I kwartał 2015 r. i umowy AD.III.3042-844/2010 za I kwartał 2012 r., z tytułu opóźnionego przewozu zastępczego w ramach 
umowy AD.III.3042-844/2010 za II kwartał 2012 r.  

104 I tak w jednym przypadku naliczonej kary nie pomnożono przez liczbę nieuruchomionych w kwartale pociągów, w dwóch 
przypadkach do wyliczenia przyjęto niezwaloryzowaną stawkę bazową, a w jednym - zamiast przyjęcia do części wyliczeń stawki 
bazowej przed waloryzacją, zastosowano tę po jej dokonaniu. 

105 § 10 ust. 6 w zw. z ust. 8 umowy AD.III.3042-844/2010 z 9 grudnia 2010 r. oraz § 10 ust. 6 umów WZP.273/29/2013  
i WZP.273/30/2013 z 1 lipca 2013 r. 

106 Tj.  zawyżeniem na kwotę 32 zł oraz zaniżeniem o kwotę 1 872 zł. Kwota łącznego zaniżenia stanowiła mniej niż 1% kwoty kar 
z tytułu opóźnionego przewozu zastępczego oraz nieuruchomienia pociągu przejeżdżającego przez B-TOM, należnych  
w objętych badaniem 61 przypadkach. 

107 Potwierdza to przykład skargi dotyczącej przewozów na trasie Bydgoszcz – Inowrocław – Poznań i Toruń – Inowrocław – 
Poznań, w której pasażer zwrócił uwagę na niedogodności podróży polegające m.in. na wyposażeniu pociągu w siedzenia 
z dermy i plastiku, brak możliwości otwarcia okiem w upalne dni, brak czystości. 

108 Por. pkt 3 pisma Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DRRK-WR.022.12.2014.2.MR z 25 września 2014 r. dotyczącego 
zaopiniowania projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego”. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

24 

 

W ocenie NIK sposób sformułowania niektórych standardów w planie transportowym 
stwarza trudności w ich odczytaniu, a tym samym ich stosowaniu przez odbiorców planu109.  
Konieczność łącznego odczytywania norm dotyczących standardów wykonywania usług 
z treści zapisów rozdziału 5, 8 i 9 planu zmniejsza, w ocenie NIK, czytelność dokumentu. 
Stwierdzono przypadki odmiennego definiowania tych samych standardów w różnych 
częściach dokumentu110.  

(dowód: akta kontroli str. 2111-2183, 2581-2583, 4235, 4236) 

W odniesieniu do przyczyn określania w planie transportowym zapisów o powyższym 
charakterze Marszałek przekazał pismo z wyjaśnieniami jego autorów. Wskazali oni, że 
świadomie użyto pojęć nieostrych, aby umożliwić organizatorowi bieżące określanie 
konkretnych definicji, w zależności od bieżących potrzeb, możliwości finansowych oraz 
stosowanych rozwiązań technicznych. Zdaniem autorów zapisy planu są jednoznaczne i nie 
są ze sobą sprzeczne. Jedyny błąd dotyczy tabeli 9.1, w której pominięto jeden 
z elementów. Marszałek ponadto wskazał, że zlecił opiniowanie projektu planu 
transportowego ekspertowi zewnętrznemu, który czuwał nad jego poprawnością 
merytoryczną.  

(dowód: akta kontroli str.  4211, 4217, 4222-4223)   

2. Izba wskazuje również na konieczność wzmożenia przez Województwo działań 
zmierzających do zapewnienia przez operatorów realizujących przewozy na obszarze  
B-TOM co najwyżej 30 minutowego czasu oczekiwania pomiędzy przyjazdem/odjazdem 
pociągu międzywojewódzkiego a odjazdem/przyjazdem pociągu regionalnego, przy 
jednoczesnym utrzymaniu jak największej liczby połączeń skomunikowanych. W rozdziale 
3.8 krajowego planu transportowego111 wskazano, że przyjazdy i odjazdy pociągów 
międzywojewódzkich i regionalnych na najważniejszych stacjach powinny być ze sobą tak 
skorelowane, aby czas na przesiadanie się pasażerów zawierał się w przedziale od 5 do 30 
minut. Tymczasem, jak wynika z analizy skomunikowań w rozkładzie jazdy 2016/2017 na 
stacjach Bydgoszcz Główna i Toruń Główny, czas na przesiadanie się pomiędzy 
skomunikowanymi pociągami międzywojewódzkimi i regionalnymi w 31,3% nie mieścił się 
w ww. przedziale, z tego w 24,8% wynosił powyżej 30 minut. Wielkości te wskazują, że 
niezbędne jest systematyczne dążenie do poprawy standardów w tym zakresie, tym 
bardziej, że po aktualizacji planu krajowego warunkiem uznania połączenia za 
skomunikowane będzie czas przesiadki mieszczący się w przedziale pomiędzy 5 a 30 
minutami. Wymogi w tym zakresie nie zostały natomiast wprowadzone do wojewódzkiego 
planu transportowego mimo uwag Prezesa UTK. Marszałek wyjaśnił, że Województwo 
dokłada wszelkich starań, aby na etapie uzgadniania rozkładów jazdy zapewniać 
skomunikowanie na wskazanych węzłach komunikacyjnych i że stosowne zapisy znajdują 
się w aktualnie zawartych umowach z operatorami kolejowymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 2204, 2206, 2648-2652)  

3. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na przypadki długotrwałego opiniowania 
i odbiorów dokumentów dotyczących projektów związanych z BiT-City, w szczególności: 

a) Studium wykonalności SBM (pomimo, że pierwsza wersja opracowania została dostarczona 
14 lutego 2014 r., to 1 sierpnia 2014 r. komisja odbiorowa składała jeszcze szereg uwag); 

(dowód: akta kontroli str. 148-155, 1508-1582)  

                                                      
109 Przykładem może być standard odnośnie lokalizowania przystanków na podstawie ich dostępności czasowej, standard 

dotyczący wysokości platformy przystankowej opisany określeniem „zapewnia łatwe wejście”, standard dotyczący zapewnienia 
wagonów przystosowanych do osób niepełnosprawnych w przewozach kolejowych opisany określeniem „minimum jeden wagon 
pociągu na każdej z wymienionych linii”, niepewność co do sposobu przeprowadzenia obliczeń pozwalających na określenie 
spełnienia standardu dotyczącego średniego wieku środków transportowych.   

110 Np. w tab. 9.1. projektu planu wyższy standard komfortu zdefiniowany jest w sposób zamknięty jako instalacja systemu 
klimatyzacji, modułu Wi-Fi, w rozdziale 9.1. zdefiniowany jest natomiast w sposób otwarty poprzez wyliczenie przykładowe („np. 
zamontowana klimatyzacja, wygodne siedzenia”), wyposażenie przystanków autobusowych położonych na drogach 
wojewódzkich w rozdz. 9.1. obejmuje 9 elementów, w tabeli 9.1. – 8 elementów.      

111 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich  
i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, wprowadzony rozporządzeniem w sprawie krajowego 
kolejowego planu transportowego. 
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b) ZPRTP (dokument odebrano z udziałem przedstawicieli Miasta Bydgoszczy i Miasta 
Toruń 29 października 2010 r., został on jednak przyjęty przez Zarząd Województwa 
dopiero 5 października 2011 r.; w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych 
w okresie 27 października – 12 grudnia 2011 r. jedna organizacja społeczna oraz 
Prezydenci Bydgoszczy i Torunia złożyli ogółem 97 uwag merytorycznych odnośnie do 
zawartych w projekcie ZPRTP niewłaściwych, nieaktualnych lub błędnych danych112). 

(dowód: akta kontroli str. 1583-1593)  

Marszałek nie wskazał przyczyn opóźnień powstałych przy opiniowaniu ww. dokumentów. 
Podał, że udzielenie wyjaśnień wyłącznie na podstawie dostępnej w Urzędzie dokumentacji 
jest niemożliwe wskazując, że żaden z obecnie zatrudnionych pracowników nie uczestniczył 
bezpośrednio w czynnościach opracowywania i odbioru ww. dokumentów, a osoba 
odpowiedzialna za czynności odbiorowe tych dokumentów nie była już pracownikiem 
Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 1057-1060, 4213, 4218-4219)  

Zdaniem NIK opisane wyżej przypadki miały wpływ na opóźnienia planowanych działań, 
a w przypadku projektu SBM - obok złożoności zagadnień dotyczących integracji             
taryfowej - przyczyniły się do odstąpienia od jego realizacji, pomimo że na jego 
przygotowanie poniesiono wydatki w kwocie 163,1 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 148-155, 1508-1582, 2852-2855, 2866-2868) 

4. NIK zwraca uwagę, że Urząd w ramach swoich uprawnień do kontroli operatora nie ustalił 
i nie podjął działań zmierzających do wyegzekwowania od jednego z operatorów, aby 
publikował w rozkładzie jazdy pełną informację o standardzie świadczonych usług 
przewozowych. W rozkładach jazdy113 brak było informacji o przystosowaniu pojazdów do 
korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich i o możliwości przewozu rowerów, 
pomimo że operator ten wykorzystywał w przewozach pojazdy należące do Województwa, 
dysponujące ww. udogodnieniami. 

Naczelnik Wydziału Transportu Urzędu wyjaśnił m.in., że kontrole prowadzone przez 
pracowników Urzędu skupiają się głównie na prawidłowej realizacji umów transportowych. 
Powyższe uchybienie nie zostało jednak zauważone.  

(dowód: akta kontroli str. 1859-1883, 3356, 3361) 

5. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Województwo w § 3 umowy na opracowanie 
planu transportowego (z 25 marca 2013 r., nr TD-I.2151.4.2013) określiło, że 
wynagrodzenie na rzecz wykonawcy będzie płatne w trzech transzach odpowiednio do 
odbieranych etapów opracowania ww. dokumentu114, a w § 5 ust. 1 pkt 1 ww. umowy, że 
wykonawca przeniesie prawa autorskie z chwilą ostatecznego protokolarnego odbioru 
przedmiotu umowy. W rezultacie, po zakończeniu przez wykonawcę dwóch etapów  
i zapłaceniu mu 93,8% wynagrodzenia, Województwo nie miało możliwości wykorzystania 
dotychczasowych wyników badań do opracowania planu transportowego. Zwrócić przy tym 
należy uwagę, że zawierając ww. umowę nie skorzystano z zastosowanych wcześniej 
rozwiązań określonych w umowie z 12 grudnia 2012 r. na opracowanie studium 
wykonalności SBM, w której (§ 6 ust. 1 i 2 w zw. z § 4 ust. 5) przewidziano przejście na 
Województwo majątkowych praw autorskich z chwilą protokolarnego oddania do odbioru 
każdego z wykonanych etapów opracowania.  

                                                      
112 Oprócz wniesionych uwag na znaczącą dezaktualizację tego dokumentu wskazuje fakt, że już w toku prowadzonych konsultacji 

społecznych Województwo wraz z ww. dwiema jednostkami samorządowymi zrezygnowało z realizacji ZPRTP w części 
określonych tam zadań (m.in. linia kolejowa do lotniska w Bydgoszczy) i według wskazanych w tym dokumencie zasad. 

113 W rozkładach jazdy na lata 2016/2017 obowiązujących w okresie prowadzenia kontroli NIK (na 17 lutego 2017 r.). Ustalenia 
dokonano na podstawie wglądu na stronę internetową przewoźnika http://arriva.pl/art/9/rozklad-jazdy.html oraz zarządcy 
infrastruktury https://portalpasazera.pl (wg stanu na 17 lutego 2017 r.; badania dokonano dla wybranych relacji Toruń Główny - 
Chełmża i Bydgoszcz Główna – Wierzchucin). 

114 Tj. 1 018,6 tys. zł po wykonaniu etapu pierwszego, 290,7 tys. zł po wykonaniu etapu drugiego i 86,8 tys. zł po wykonaniu etapu 
trzeciego. 

http://arriva.pl/art/9/rozklad-jazdy.html
https://portalpasazera.pl/
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Marszałek wyjaśnił m.in., że na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Województwo 
miało dostęp do kolejno odbieranych opracowań, wyników badań i analiz.  

W odniesieniu do wyjaśnień należy wskazać, że do chwili uzyskania przez Województwo 
praw autorskich to twórcom opracowań związanych z tworzeniem planu transportowego 
przysługiwało wyłączne prawo m.in. do korzystania i rozporządzania nimi.  

W związku z powstałymi opóźnieniami w realizacji przez wykonawcę określonych ww. 
umową prac, wobec wynikającego z przepisów prawa obowiązku opracowania planu 
transportowego, Województwo nie miało możliwości wyegzekwowania należytego 
wykonania umowy. W powyższym stanie faktycznym i prawnym 6 maja 2014 r. 
Województwo zawarło porozumienie rozwiązujące umowę z 25 marca 2013 r. nr              
TD-I.2151.4.2013, uzyskując prawa autorskie do przedmiotu tej umowy i każdego ze 
zrealizowanych i zapłaconych prac, zrzekając się jednak wszelkich wzajemnych 
zobowiązań i roszczeń z tytułu ww. umowy oraz zobowiązując się do zwrotu wykonawcy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 (dowód: akta kontroli str. 2908-2914, 3021-3037, 3051-3052, 3072-3303, 4211, 4217-4218) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że planowanie, organizowanie i zarządzanie kolejowym 
publicznym transportem zbiorowym realizowano w okresie kontrolowanym 
z uwzględnieniem potrzeb B-TOM. Podejmowane w okresie kontrolowanym działania 
Województwa w zakresie organizowania i zarządzania transportem kolejowym były 
ukierunkowane na każdy wskazany w planie transportowym czynnik wpływający na 
atrakcyjność publicznego transportu zbiorowego. 

W odniesieniu do organizowania i zarządzania autobusowym publicznym transportem 
zbiorowym Województwo podjęło działania zmierzające do realizacji zadań określonych 
w planie transportowym, jednak ostatecznie ich nie zrealizowało. Nie naruszano tym 
przepisów uptz, gdyż nowelizacja ustawy wydłużyła okres, w jakim powyższy transport 
może być realizowany na podstawie dotychczasowych przepisów.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności nierzetelnego określenia sieci 
komunikacyjnej i układu linii transportowych, tj. wyłącznie wariantu docelowego 
planowanego na rok 2025, bez określenia sieci i układu w okresie 11 lat.  

 

2. Prawidłowość, efektywność i wpływ zrealizowanych 
inwestycji dotyczących publicznego transportu 
zbiorowego na zwiększenie jego atrakcyjności, w tym 
integralności 

2.1. Projekt Zakup taboru kolejowego dla SKM: wybór wariantu inwestycji, 
przygotowanie do realizacji 

2.1.1. W opracowanym w listopadzie 2011 r. Studium Wykonalności wraz z wybranymi 
dokumentami dla podprojektu II pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu transportu 
publicznego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” rozważano dwa warianty zakupu:  
zakup nowych EZT niskopodłogowych (wariant W1) oraz zakup i modernizację EZT 
wysokopodłogowych (wariant W2)115. Zarekomendowano realizację inwestycji według 
wariantu niskopodłogowego W1. W opracowaniu określono minimalne parametry 
techniczno-eksploatacyjne EZT116 i wskazano na konieczność stworzenia zaplecza 

                                                      
115 Przejazd na trasie Bydgoszcz Główna – Toruń Wschodni powinien w wariancie 2 zostać, względem stanu sprzed inwestycji, 

skrócony o 10 minut, a w wariancie 1 jeszcze o kolejne 3 minuty. Różnice między ww. wariantami wynikały z czasu wymiany 
pasażerów na stacjach i przystankach. Przy założonej ww. dokumentem częstotliwości i czasie przejazdu na trasie Toruń 
Wschodni - Bydgoszcz Lotnisko do obsługi połączeń wymagane było nabycie 5 składów. 

116 Prędkość maksymalna 120 km/h, przyspieszenie 1m/ s2, liczba miejsc siedzących 200, całkowita pojemność składu 400-500. 
Cechy EZT określono także w pkt. 9.4.1, w tym m.in. następujące parametry: masa pojazdu 153 ton, moc silników 2000 kW, 
liczba wagonów – 4, liczba osi - 10, przyspieszenie rozruchu – 1m/ s2, opóźnienie hamowania 1m/ s2. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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technicznego do utrzymania nowego taboru, a także na możliwości i potencjalne koszty 
wydłużenia okresu gwarancji na nowe EZT do pięciu lat.  

(dowód: akta kontroli str. 2996-2999, 3005, 3006)  

W ZPRPT określono oczekiwaną pojemność składów na 250-350 pasażerów. Podano, że 
liczba zakupionych składów powinna wynosić od pięciu do siedmiu, przy czym jeden 
przeznaczony miał zostać na połączenie Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy. 

W opracowaniu z 18 czerwca 2013 r. pn. „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą 
kosztów i korzyści dla zakupu taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City” 
rozważano trzy warianty zakupu taboru wykorzystywanego na linii Toruń Wschodni – 
Bydgoszcz Główna, przy założeniu, że linia 18 zostanie zmodernizowana do prędkości 
120 km/h, tj.: zakup zmodernizowanych EZT typu EN57 należących do przewoźnika 
(wariant W0), zakup wysokopodłogowego taboru poddanego istotnej modernizacji (W1)117 
oraz zakup nowego niskopodłogowego taboru (W2)118. Wariant W2 zapewniał krótszy czas 
przejazdu na ww. trasie o 6 min. względem W0 i 5 min. względem W1; opcja W2 miała 
zapewniać również większą niezawodność taboru i lepsze wskaźniki ekonomicznej 
efektywności projektu119. W dokumencie wskazano także, że celem realizacji projektu jest 
m.in. dostosowanie taboru do obsługi osób niepełnosprawnych.  

We wszystkich trzech opracowaniach planowano wykorzystywać zakupione EZT na linii 
Toruń – Bydgoszcz, przy czym ewentualne różnice dotyczyły wyłącznie stacji końcowych  
w Bydgoszczy i ewentualnego wykorzystywania jednego składu na niezrealizowanej linii do 
Portu Lotniczego w Bydgoszczy. W opracowanym we wrześniu 2015 r. dokumencie 
„Aktualizacja i modyfikacja Rezultatów Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów 
i korzyści dla Projektu nr POIŚ.07.03.00-00-025/12” przewidziano natomiast wykorzystanie 
zakupionych pięciu EZT na trasach Toruń-Nakło nad Notecią (lub Piła), Bydgoszcz Główna-
Jabłonowo Pomorskie i Bydgoszcz-Włocławek, w związku z czym zaktualizowano także 
odpowiednio prognozy ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 621) 

W „Rezultatach studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla zakupu taboru 
kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City” określono, że realizacja projektu 
zakupu pięciu nowych EZT będzie realizowana ze stopą zwrotu (ERR) 8,98%120. 

2.1.2. Urząd podjął działania mające na celu prawidłowe przygotowanie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę EZT przedkładając treść jej projektu do 
opiniowania w CUPT, a ponadto zlecając jej weryfikację przez pracownika naukowego 
Politechniki Krakowskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 656-695)  

Treść SIWZ121 była przedmiotem jednego odwołania oraz ośmiu wniosków o wyjaśnienie 
treści lub o zmianę postanowień SIWZ. W rezultacie zamawiający dokonywał stosownych 

                                                      
117 O wymaganiach technicznych: prędkość maksymalna 120 km/h i przyspieszeniu 1m/ s2.  
118 Wskazano na zakup pięciu jednostek o wymaganiach technicznych minimalnych: prędkość maksymalna 120 km/h, 

przyspieszenie 1m/s2, liczba miejsc siedzących – 200, całkowita pojemność składu 350-400. W opcji W2 utrzymanie przez pięć 
lat winien zapewnić producent, przez 5 lat firma zewnętrzna, a w kolejnych latach przewoźnik. Dalsze propozycje w odniesieniu 
do wymagań technicznych dla taboru zawarto w Załączniku A do ww. opracowania. Wskazano m.in. na: ustalenie wysokości 
składu odpowiedniej do peronów i określenie wysokiego współczynnika szerokości drzwi w odniesieniu do długości pojazdu 
(25%), co pozwala na skrócenie czasu postoju na przystankach. W zakresie osiągów trakcyjnych, oprócz prędkości wskazano 
także na minimum 50% osi napędnych, moc napędu jednostkowa do 20kW/t. Wskazano też, że w transporcie aglomeracyjnym, 
różniącym się od transportu regionalnego większą częstotliwością i częstymi przystankami – nie ma konieczności wyposażenia 
składów w toalety.  

119 W tym w zakresie szacowanych ekonomicznych korzyści wynikających z oszczędności czasu podróżnych, redukcji kosztów 
zanieczyszczeń środowiska, redukcji kosztów zdarzeń drogowych.  

120 Przy wskaźniku ekonomicznej wartości bieżącej projektu (ENPV, który określa bieżącą wartość poniesionych kosztów 
i uzyskanych korzyści w wyniku realizacji projektu, z uwzględnieniem także kosztów/korzyści zewnętrznych, społecznych) 
wynoszącym 35 087,4 tys. zł. Wskaźnik finansowej bieżącej wartości netto projektu (FNPV/C, określający bieżącą wartość 
wydatków i wpływów związanych z realizacją projektu) (-) 179 738,0 tys. zł. W dokumencie tym szacowano przychody z projektu 
(pkt 3.9.1), w których uwzględniono przychody z dzierżawy EZT 3 269,2 tys. zł rocznie oraz przychody z wynajmu powierzchni 
reklamowej 200 tys. zł rocznie (obie kwoty łącznie dla 5 EZT). Koszty operacyjne związane z realizacją projektu 
w poszczególnych analizowanych latach (2012-2036) wynosiły od 8 381,5 tys. zł do  4 113,6 tys. zł. 
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zmian tego dokumentu122, a w ich następstwie przesunął termin składania ofert z 22 lutego 
na 24 czerwca 2013 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 709-797, 2855-2856, 2869-2870) 

Po dokonaniu powyższych zmian treść opisu przedmiotu zamówienia (tj. wymagań 
stawianych EZT) była zgodna z przepisami art. 29-30 pzp123.  

(dowód: akta kontroli str. 621, 709-797) 

2.1.3. Wartość zamówienia określono zgodnie z art. 32 pzp, w oparciu o analizę kosztów 
zakupu EZT.  

(dowód: akta kontroli str. 621, 798-805, 3315-3333) 

2.1.4. Województwo ustaliło jedno kryterium wyboru ofert – cenę. Marszałek wyjaśnił, że nie 
ustalono innych kryteriów oceny ofert, premiujących parametry techniczne wyższe od 
oczekiwanych, gdyż zamawiający dokonał opisu zamówienia w sposób w pełni 
odpowiadający jego potrzebom. Według opinii wyjaśniającego ustalenie jakościowych 
parametrów oceny ofert spowodowałoby, że zamawiający mógłby ponieść dodatkowe 
koszty za standard wprawdzie wyższy, ale jednak w ocenie zamawiającego zbędny. 

(dowód: akta kontroli str. 2856, 2869-2870)  

2.1.5. We włączonym do SIWZ wzorze umowy (po zmianach), a następnie odpowiednio  
w umowie z wykonawcą, określono m.in. sposób dokonywania odbiorów dostarczanych 
EZT, warunki i terminy gwarancji, warunki nakładania kar umownych, warunki zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 709-759, 820-849)  

2.1.6. Ogłoszenia o postępowaniu na dostawę EZT124, które spełniały wymogi art. 41 pzp, 
opublikowano 15 stycznia 2013 r. w sposób określony w art. 40 ust. 1 i 3 pzp. Zmiany 
ogłoszenia wynikające ze zmian SIWZ lub terminów składania ofert były publikowane 
zgodnie z art. 12 ust. 4125 i art. 38 ust. 4a pkt 2 pzp oraz na stronie internetowej 
zamawiającego.  

(dowód: akta kontroli str. 3315-3333)  

2.1.7. Zamawiający wraz z zatwierdzeniem SIWZ powołał sześcioosobową komisję 
przetargową. Komisja i inne osoby uczestniczące w postępowaniu działała m.in. w oparciu 
o przepisy uchwały Zarządu Województwa Nr 57/1131/11 z 21 września 2011 r.126 

(dowód: akta kontroli str. 696-759)  

2.1.8. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano spośród dwóch ważnych ofert, złożonych 
przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu, kierując się przyjętym kryterium wyboru 
– ceną. Wybrano ofertę firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna 
o wartości 82 102,5 tys. zł brutto (obejmującą dostawę dwóch EZT i trzech EZT w ramach 
opcji). W związku z tym, że cena oferowana netto stanowiła 66% szacowanej wartości 
zamówienia, wybór wykonawcy został poprzedzony działaniami zamawiającego 

                                                                                                                                       
121 Przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Nr 51/1618/12 z 19 grudnia 2012 r.  
122 Zakres zmian obejmował: ustalone warunki udziału w postępowaniu; wymagania techniczne przedmiotu zamówienia; treści 

oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp; wymogi w zakresie realizacji usługi 
serwisowania EZT (wprowadzono wzór warunków gwarancji i serwisowania EZT). Część zmian dokonano po wniesieniu 
odwołania, skutkiem czego odwołanie zostało wycofane. 

123 Dokonując opisu przedmiotu zamówienia Województwo oparło się na rzeczywistych potrzebach zamawiającego ustalonych we 
wcześniejszych dokumentach. W szczególności zamawiający utrzymał podstawowe wymagania eksploatacyjne określone 
w dokumencie „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu Zakup taboru kolejowego dla 
SKM”, w tym w zakresie prędkości maksymalnej, przyspieszenia i liczby członów EZT, a także ich pojemności. 

124 „Dostawę do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (dostawa 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością 
wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowych do 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych) wraz ze 
świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego”. 

125 Ówcześnie obowiązujący – uchylony z dniem 28 lipca 2016 r. 
126 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa 

niezastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.  
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wskazanymi w art. 90 ust. 1 pzp. Wykonawca wyjaśnił przesłanki dotyczące elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny, tym samym jego oferta nie podlegała odrzuceniu.    

(dowód: akta kontroli str. 791-805, 3315-3333)  

2.1.9. Powyższe postępowanie zostało poddane kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych, który pismem z 27 sierpnia 2013 r. poinformował Urząd, że nie 
stwierdził naruszeń pzp.   

(dowód: akta kontroli str. 819)  

2.1.10. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy Nr WZP.273.59.2013 
z 26 listopada 2013 r. na dostawę dwóch fabrycznie nowych czteroczłonowych EZT,  
z zastrzeżeniem możliwości zakupu trzech dodatkowych EZT (dalej: „umowa na dostawę 
EZT”) był tożsamy z ofertą wykonawcy. Postanowienia ww. umowy były zgodne  
z postanowieniami SIWZ, w tym z załączonym do SIWZ wzorem umowy.  

 (dowód: akta kontroli str. 820-849, 3315-3333)  

2.2. Prawidłowość wykonania umowy na dostawę EZT 

2.2.1. Odbiorów EZT dokonali upoważnieni przedstawiciele Województwa, tj. dwóch 
pracowników Urzędu, Główny Inżynier Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Przewozów 
Regionalnych oraz Komisarz Odbiorczy Przewozów Regionalnych. Czynności tych 
dokonano w terminach zgodnych z umową na dostawę EZT, tj.: 26 maja 2014 r.127;  
28 listopada 2014 r.128; 30 stycznia 2015 r.129.  

 (dowód: akta kontroli str. 820-849, 852-856, 859-862, 875-878, 881-885, 888-891)  

2.2.2. Komisja dokonująca odbioru każdorazowo protokolarnie potwierdzała, że pojazd 
kolejowy został wykonany zgodnie ze Specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia 
przedstawioną przez kupującego (załącznik nr 2 do umowy na dostawę EZT); pojazd jest 
kompletny, sprawny technicznie, należycie wykonany i zdolny do użycia zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Wskazano także, że odbiory techniczne poszczególnych zespołów 
i podzespołów technicznych pojazdów zostały przeprowadzone zgodnie ze specyfikacją 
techniczną przedmiotu zamówienia, a także Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
opracowanymi przez sprzedającego. Potwierdzono, że odbierane pojazdy posiadają 
Świadectwa Dopuszczenia do Eksploatacji Pojazdów Kolejowych. W protokole zawarto listę 
przekazanej dokumentacji oraz urządzeń dodatkowych przewidzianych umową130. 
Protokolarnie potwierdzono przeszkolenie maszynistów oraz przeprowadzenie prób 
stacjonarnych i jazd próbnych, ze wskazaniem trasy. 

(dowód: akta kontroli str. 852-856, 859-862, 875-878, 881-885, 888-891)  

2.2.3. Porównanie wymogów określonych w wybranych 13 punktach SIWZ dotyczącego 
dostawy EZT z cechami dostarczonych pojazdów określonymi w dokumentacji 
eksploatacyjnej131 nie wykazało rozbieżności132.  

(dowód: akta kontroli str. 3007-3021)  

2.2.4. Płatności za dokonane dostawy EZT były dokonywane na rzecz wykonawcy 
w terminach przewidzianych w § 5 pkt 3 umowy na dostawę EZT. Nie stwierdzono 
przypadków niewywiązywania się przez Województwo z innych obowiązków wynikających  
z ww. umowy. W terminie określonym w § 2 pkt 6 tej umowy Województwo wystąpiło do 
wykonawcy z informacją o skorzystaniu z prawa opcji na zakup trzech EZT. 

(dowód: akta kontroli str. 820-851, 857-860, 873-874, 879-880, 886-887, 892-895)  

                                                      
127  Dot. pojazdów nr EN76-048 EN742BNA104 22WEc001 i nr EN76-049 EN742BNA105 22WEc002. 
128 Dot. pojazdów nr EN-76-50 EN742BNA106 22WEc003 i nr EN-76-51 EN742BNA107 22WEc004. 
129 Dot. pojazdu nr EN-76-052 EN742BNA108 22WEc005. 
130 W szczególności komputera do diagnostyki, komputera do zgrywania materiałów z monitoringu, kompletu dysków rejestrujących.  
131 Ogółem wymagania względem EZT określono w 110 punktach.  
132 Porównanie dotyczyło w szczególności: przedłożenia przez wykonawcę niezbędnej dokumentacji (w tym: dopuszczenia do 

eksploatacji, oświadczeń o zgodności pojazdów z typem, dokumentacji systemu utrzymania, świadectw sprawności), 
podstawowych parametrów składu (szerokości toru, szerokości skrajni, długości, masy, nacisku na oś), maksymalnej prędkości 
eksploatacyjnej, możliwości sterowania wielokrotnego, wyposażenia w toalety. 
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2.3. Dozór i utrzymanie EZT 

Zgodnie z postanowieniami umowy na dostawę EZT, wykonawca został w szczególności 
zobowiązany do świadczenia usług serwisowania, zgodnie z warunkami gwarancji  
i serwisowania EZT (stanowiącymi załącznik nr 1 do ww. umowy)133.  

 (dowód: akta kontroli str. 820-847)  

Umowa transportowa nr NT-II-E.042.13.2015 z 11 grudnia 2015 r. w załączniku nr 8 
określiła zasady dzierżawy pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych nabytych przez 
Województwo w ramach projektu Zakup taboru kolejowego dla SKM, w tym w zakresie 
utrzymania oraz używania dzierżawionego taboru134.  

Marszałek Województwa podał, że po okresie gwarancji zakupione przez Województwo 
EZT będą utrzymywane na koszt użytkującego je operatora.  
Łączne koszty amortyzacji pięciu EZT do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 6 057,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1036-1040, 1984-2026, 3568-3572, 3920-3975)  

Analiza przekazanych sprawozdań eksploatacyjnych pięciu EZT za okres czerwiec 2014 r. – 
grudzień 2016 r. wykazała, że pojazdy są poddawane bieżącemu serwisowaniu. 
Stwierdzone przez operatora usterki są naprawiane przez wykonawcę. Na podstawie 
sprawozdań stwierdzono, że w Urzędzie analizowane są przyczyny napraw w celu ustalenia 
określonego umową z wykonawcą EZT wskaźnika wyłączenia z eksploatacji. 
Przeprowadzone badania nie wykazały, że na wykonawcę powinna zostać nałożona kara 
umowna z tytułu przekraczania normy wyłączenia pojazdów z eksploatacji.  

(dowód: akta kontroli str. 1143-1201, 1476, 1480-1481, 2022, 3596-3598, 3985, 3988-3989, 

3991)  

2.4. Efekty realizacji projektu dot. zakupu taboru kolejowego 

2.4.1. W załączniku nr 8 do umowy dofinansowania umowy nr POIS.07.03.00-00-025/12-00 
z 13 lutego 2013 r. dotyczącej projektu „Zakup taboru kolejowego dla SKM” określono dwa 
wskaźniki produktu: (1) liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji kolejowej (szt.) 
tabor kolejowy BiT-City – 4 szt. w 2014 r. i 5 szt. w 2015 r., ogółem 5 szt.; (2) pojemność 
jednostek zakupionego taboru komunikacji kolejowej (osoby) tabor kolejowy BiT-City – 1600 
osób w 2014 r. i 2000 osób w 2015 r., ogółem 2000 osób. 
Wskaźnikiem rezultatu była liczba osób korzystających z komunikacji Bydgoszcz-Toruń: 
1 038,3 tys. osób wg pomiaru za 2016 r. (w stosunku do 702,7 tys. osób jako wartości 
bazowej). Aneksem z 5 listopada 2015 r. nr POIS.07.03.00-00-025/12-01, związanym 
z rozszerzeniem obszaru realizacji projektu, dokonano zmiany wskaźnika rezultatu, którym 
stała się liczba osób korzystających z komunikacji kolejowej BiT-City: 1 121,4 tys. osób wg 
pomiaru za 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1202-1203)  

2.4.2. Ocena realizacji projektu „Zakup taboru kolejowego dla SKM” została dokonana przez 
Województwo w toku sporządzania raportu z osiągniętych efektów. W dniu 27 stycznia 
2017 r. dokonano porównania między zakładaną wartością docelową 1 121,4 tys. osób 
korzystających z komunikacji kolejowej BiT-City a wartością faktycznie osiągniętą 
1 134,6 tys. osób. Dane o faktycznie osiągniętym parametrze Województwo uzyskało 
w oparciu o wyniki badań statystycznych prowadzonych przez przewoźnika.  

(dowód: akta kontroli str. 2059-2063)  

                                                      
133 Określały one: zakres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu gwarancji, zasady prowadzenia prac gwarancyjnych i serwisowych 

(wskazano m.in. na obowiązek przeprowadzenia przez producenta przeglądów poziomów 1-3); dopuszczalny poziom wskaźnika 
wyłączenia pojazdu z eksploatacji w wyniku świadczenia usług serwisowych i prowadzenia napraw gwarancyjnych; zasady 
nakładania kar, w przypadku przekroczenia tej normy. 

134 W umowie transportowej wskazano, że operator ponosi koszty utrzymania, przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku 
uszkodzenia lub pogorszenia stanu wykraczającego ponad normalne zużycie. Operator został zobowiązany do wykonywania 
przeglądów poziomu 1-5 (z wyłączeniem przeglądów poziomu 1-3 w okresie gwarancji realizowanych przez producenta), 
ubezpieczenia pojazdów od wszelkich ryzyk (w tym w zakresie casco taboru kolejowego). 
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2.4.3. Dokonana w toku niniejszej kontroli weryfikacja wskaźników produktu i rezultatu 
potwierdziła osiągnięcie zakładanych efektów projektu135. 

(dowód: akta kontroli str. 852-856, 859-862, 875-878, 881-885, 888-891, 1107-1112, 2058)  

2.4.4. W dniach 11-15 maja 2015 r. CUPT przeprowadził kontrolę doraźną w toku realizacji 
projektu „Zakup taboru kolejowego dla SKM”. Oceniono, że realizacja projektu przebiegała 
zgodnie z zasadami wewnętrznymi ustalonymi przez Województwo. Potwierdzono 
osiągnięcie wskaźników produktu oraz faktyczną realizację dostaw. Zweryfikowano także 
wykonywanie działań promocyjnych: w zakresie informowania opinii publicznej na stronach 
internetowych, a także poprzez oznakowanie pojazdów. W wyniku kontroli wskazano na 
konieczność: uzupełnienia, po uzyskaniu danych wg stanu na 31 grudnia 2016 r., 
wskaźników rezultatu projektu, a także odpowiedniego udokumentowania przyjęcia 
dokumentacji EZT, oraz dostarczonego przez wykonawcę wraz z pojazdami osprzętu 
i części. W toku niniejszej kontroli NIK potwierdzono przekazanie przez Województwo do 
CUPT informacji o wskaźnikach rezultatu projektu oraz udokumentowanie otrzymania wraz 
z EZT dokumentacji, osprzętu i części. 

(dowód: akta kontroli str. 850-862, 873-891, 1204-1206, 3599-3610)  

2.5. Wpływ projektu Zakup taboru kolejowego dla SKM na integrację oferty 
przewozowej i poprawę atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego na 
terenie B-TOM, a także jego powiązanie z celami określonymi w planie 
transportowym i w innych dokumentach programowych  

2.5.1. Plan transportowy wszedł w życie w trakcie toczącej się procedury nabywania 
elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dokument ten odnosił się do projektu „Zakupu taboru 
kolejowego dla SKM”. Wskazywał, że do końca 2015 r. powinny zostać dokończone 
inwestycje związane z realizacją projektu BiT-City.  

Nabyte w wyniku realizacji powyższego projektu EZT wpisywały się w cele wyznaczone 
w planie transportowym, w zakresie dostosowania lub zakupu środków transportu zdolnych 
do przewozu osób niepełnosprawnych i o ograniczonych zdolnościach ruchowych oraz 
przewozu roweru, wyposażonych w głosowy i wizualny system informacji pasażerskiej. 

W okresie realizacji ww. projektu  wskaźnik zrealizowanych przejazdów taborem kolejowym 
przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych wzrósł z 48,0% (na 16 grudnia 
2013 r.) do 59,7% (na 12 grudnia 2016 r.). Realizacja projektu, w szczególności po 
rozszerzeniu obszaru jego realizacji na linie do Włocławka, Jabłonowa Pomorskiego i Nakła 
nad Notecią, była zbieżna z celem określonym w pkt. 5.3 planu transportowego, 
dotyczącym pełnego przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonych zdolnościach ruchowych minimum 10% środków transportowych na 
wszystkich kolejowych i autobusowych liniach przewozów wojewódzkich o największych 
potokach pasażerskich.  

Określone w ZPRTP (z 2011 r.) i Studium wykonalności Szybkiej Kolei Metropolitalnej  
w B-TOM (z 2007 r.) oczekiwane rezultaty, w tym czas przejazdu, nie mogły stanowić 
wyznaczników dla oceny efektów inwestycji w obszarze B-TOM, gdyż inwestycje te 
zrealizowane zostały w warunkach innych136 niż założone ww. dokumentami. Opracowania 
te pozwalały jednak odnieść stan obecny do stanu przeszłego, a także zobrazować stan 
obecny względem pierwotnych założeń realizacji inwestycji w B-TOM. Pozwalały one także 
określić potencjał dla ewentualnego dalszego zwiększania atrakcyjności publicznego 
transportu zbiorowego na obszarze B-TOM.  

 (dowód: akta kontroli str. 621)  

                                                      
135 Liczba i terminy zakupionych jednostek taboru zostały wskazane w pkt. 2.2.1 niniejszego wystąpienia. Każdy z zakupionych 

składów dysponował 200 miejscami siedzącymi i 230 miejscami stojącymi – co potwierdza zakładaną pojemność zakupionego 
taboru. Ponadto dokonana weryfikacja sposobu obliczenia wskaźnika rezultatu (liczby osób korzystających z komunikacji 
kolejowej BiT-City), obliczanego na podstawie danych operatora, nie wykazała nieprawidłowości. 

136 W opracowaniu „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla zakupu taboru kolejowego dla Szybkiej 
Kolei Metropolitalnej BiT-City” przyjęto inne parametry prędkości linii kolejowej oraz zrezygnowano z partnerskiej realizacji 
inwestycji w ramach BiT-City. 
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2.5.2. EZT nabyty w wyniku realizacji projektu „Zakup taboru kolejowego dla SKM” 
zapewniał stanowiska (miejsca) przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz 
odpowiednie przejście i przestrzeń do poruszania się przez osobę na wózku inwalidzkim. 
W odpowiedni sposób zamontowano przyciski, m.in. alarmowe. Toaleta uniwersalna 
pozwalała na swobodne korzystanie z niej przez osobę niepełnosprawną. EZT był 
wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, niezbędną przy wsiadaniu do pojazdu 
na każdym z weryfikowanych w toku oględzin peronów (w szczególności wskutek odległości 
między krawędzią peronu a krawędzią pojazdu).  

Poddany oględzinom pojazd nie stwarzał istotnych barier dla osób słabowidzących. Nie 
stwierdzono ograniczeń przy wsiadaniu, wysiadaniu, poruszaniu się, jak i korzystaniu 
z wyposażenia (w tym systemu informacji pasażerskiej) oraz toalety. Stwierdzono 
utrudnienia związane z brakiem lub niedostatecznym oznakowaniem niektórych elementów 
pojazdu, w tym: krawędzi stopni schodów, strefy wysiadania z pojazdu, elementów na 
podłodze przejść międzyczłonowych, przycisków w toalecie. 

W przypadku osoby niewidomej wejście do pojazdu było utrudnione ze względu na odstęp 
między peronem a progiem pojazdu, co jeszcze pogarszała różna wysokość tych 
elementów. W odniesieniu do konstrukcji i wyposażenia pojazdów utrudnienia osobie 
niewidomej stwarzały: brak sygnału otwierania drzwi, różna wysokość podłogi (pochylnie 
i schody), niejednolite umieszczenie przycisków alarmowych przy drzwiach, nieintuicyjne 
rozmieszczenie przycisków w toalecie przy jednoczesnym braku opisu ich funkcji alfabetem 
Braille’a137. 

(dowód: akta kontroli str. 2815, 2856, 2869, 3344-3353)  

2.5.3. W dniach 23-27 stycznia i 13 lutego 2017 r. NIK przeprowadziła (z udziałem 
pracowników Urzędu) eksperyment polegający na dokonaniu 48 przejazdów na trasie Toruń 
– Bydgoszcz, z tego 24 przejazdów komunikacją publiczną, z wykorzystaniem 
wojewódzkich przewozów kolejowych użyteczności publicznej i komunikacji publicznej obu 
ww. miast oraz 24 przejazdów samochodem138. Średni czas przejazdu komunikacją 
publiczną wynosił 1 godz. 27 min.139  

(dowód: akta kontroli str. 1735-1775, 1778-1832)  

W ZPRTP wskazano, że po zrealizowaniu działań przewidzianych w tym dokumencie 
całkowity czas dojazdu z centrum Bydgoszczy do centrum Torunia wynosić będzie, 
z wykorzystaniem pociągu BiT-City, 1 godz. 17 min.140 Spośród zrealizowanych przez NIK 
24 przejazdów komunikacją publiczną siedem odpowiadało przebiegiem prognozie 
wskazanej w ZPRTP141. Średni czas przejazdu komunikacją publiczną na ww. trasie 
odpowiadał założeniom planu z 2011 r. i wynosił 1 godz. 19 min.142 

Zgodnie z ZPRTP czas przejazdu pociągiem między Toruniem a Bydgoszczą w okresie 
opracowania tego dokumentu wynosił 62 minuty. Analiza przejazdów wybranych pociągów 
uruchomionych na trasie Toruń – Bydgoszcz w rozkładzie jazdy obowiązującym w latach 
2010-2011 wykazała, że średni czas przejazdu między stacjami Bydgoszcz Główna – Toruń 
Główny wynosił 65 minut, a Bydgoszcz Główna – Toruń Wschodni – 75 minut. Natomiast 

                                                      
137 Z wyjątkiem przycisku SOS, który był oznaczony alfabetem Braille’a, jednak w sposób niezgodny z TSI PRM, tj. dokumentem 

stanowiącym załącznik do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji 
interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. U. UE L Nr 64 z 7 marca 2008 r.), dalej: „TSI PRM” 

138 Przejazdy samochodem rozpoczęto o tej samej godzinie i w tych samych miejscach, co przejazdy komunikacją publiczną. 
Przewidziano 8 przejazdów między centrami miast, oraz 16 przejazdów między najludniejszymi dzielnicami miast a centrum 
drugiego miasta (w Bydgoszczy: Nowy Fordon i Szwederowo, w Toruniu: Wrzosy i Rubinkowo). Po 6 przejazdów dokonano 
w granicach godz. 6:00-8:00,  9:00-11:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00. 

139 Z czego: 9 min. na dojścia, przejścia; 16 min. na oczekiwanie na autobus, tramwaj lub pociąg (w sześciu przypadkach połączone 
z zakupem biletu kolejowego – średnio 5 min.), 19 min. na przejazd komunikacją miejską i 40 min. przejazd pociągiem. 

140 W analizie tej uwzględniano czas oczekiwania i dojazd komunikacją publiczną w Bydgoszczy – 18 min; czas przejścia między 
peronami i czas oczekiwania na pociąg – 12 minut i czas oczekiwania i przejazdu komunikacją publiczną w Toruniu – 12 minut.  

141 Poza jednym przypadkiem zamiast dworców Toruń Wschodni i Toruń Miasto, jako miejsce przesiadek w Toruniu wybrano Toruń 
Główny, co było związane z czasem postoju na dworcu Toruń Główny lub realizacją przejazdu pociągiem relacji Bydgoszcz-
Włocławek.  

142 Z czego dojście, oczekiwanie i dojazd komunikacją publiczną w Bydgoszczy – 18 min; czas przejścia między peronami i czas 
oczekiwania na pociąg – 10 minut i czas oczekiwania i przejazdu komunikacją publiczną w Toruniu – 13 minut. 
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analiza przejazdów wybranych pociągów uruchomionych na trasie Toruń – Bydgoszcz 
w rozkładzie jazdy obowiązującym w latach 2016-2017 wykazała, że średni czas przejazdu 
między stacjami Bydgoszcz Główna i Toruń Główny wynosił 45 minut, a Bydgoszcz Główna 
– Toruń Wschodni – 54 minuty. Oznaczało to, że czas przejazdu uległ skróceniu 
o odpowiednio około 30% i 28% względem pociągów w rozkładzie na lata 2010-2011143.  

Zgodnie ze Studium wykonalności Szybkiej Kolei Metropolitalnej w B-TOM144, dostosowanie 
linii kolejowych i składów do prędkości maksymalnej 160 km/h powinno pozwolić na 
przejazd między stacjami Toruń Główny – Bydgoszcz Główna w 35 minut (42 minuty do 
stacji Toruń Wschodni), tj. powinno pozwolić na dalsze skrócenie czasu przejazdu o ok. 
23% względem stanu obecnego.  

(dowód: akta kontroli str. 621, 474-505, 1728-1733, 1735-1775, 1778-1832)  

Średni koszt przejazdu (w ramach ww. 24 przejazdów w dniach 23-27 stycznia i 13 lutego 
2017 r.) komunikacją publiczną na trasie Toruń - Bydgoszcz wynosił, dla biletów 
normalnych, 12,84 zł. Koszt jednego przejazdu między centrami miast wynosił145 12,60 zł. 
Koszt biletu miesięcznego aglomeracyjnego BiT-City normalnego146, łączonego 
z komunikacją miejską w Toruniu i Bydgoszczy, wynosił 279,00 zł147, co przy 20 dniach 
roboczych w miesiącu i dwóch przejazdach każdego dnia, oznaczało dzienny koszt 
przejazdu - 6,98 zł. Spośród ww. 24 przejazdów komunikacją publiczną sześć uwzględniało 
przejazdy pociągiem między stacjami Bydgoszcz Główna – Toruń Główny, w których to 
przypadkach średni czas przejazdu (z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień względem  
rozkładu jazdy) wynosił 47 minut.  

(dowód: akta kontroli str. 1735-1775, 1778-1832)  

W toku 24 przejazdów samochodem między Toruniem a Bydgoszczą uzyskano średni czas 
przejazdu 55 min., przy średniej odległości przejazdu 47,13 km i średnim koszcie paliwa za 
przejazd 17,62 zł148. Wykorzystanie auta o małej pojemności silnika i wyposażonego 
w instalację gazową pozwoliłoby podróżować przy koszcie LPG za przejazd – 8,29 zł149.  

W ZPRTP zawarto informację o czasie i kosztach przejazdu samochodem na ww. trasie, 
aktualną na czas opracowania ww. dokumentu (lata 2010-2011). Czas jazdy wynosił 50 
minut i koszt jednego przejazdu 14,18 zł150. W toku 24 przejazdów samochodem osiem 
zostało wykonanych między centrami obu miast. Średni czas przejazdu wynosił 59 minut151. 
Koszt paliwa podczas jednego przejazdu, przy cenach stwierdzonych w toku eksperymentu 
i pozostałych parametrach jak w ZPRTP, wyniósł 15,06 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 621, 1728-1733, 1735-1775, 1778-1832) 

2.5.4. W wybranych rozkładach ujęto następującą liczbę par pociągów regionalnych 
kursujących w dni powszednie na trasie Bydgoszcz Główna – Toruń Główny (Toruń 
Wschodni): 
 

                                                      
143 Średni czas przejazdu między stacjami Bydgoszcz Główna i Toruń Główny dla pociągów uruchomionych w analizowanej grupie 

składami typu EN-76 (zakupionymi przez Województwo) wynosił 43 minuty, wobec 44 minut dla pociągów uruchomionych 
zmodernizowanymi składami ED-76 i 48 minut pozostałymi składami. Najszybszy przejazd – 40 minut planowany był składem 
EN-76, który nie zatrzymał się na stacjach Bydgoszcz Łęgowo, Przyłubie, Cierpice Kąkol i Cierpice. 

144 Opracowanym w 2007 r. 
145 Przy czym nie korzystano z biletów łączących komunikację miejską i kolejową, gdyż suma biletów za komunikację miejską (5,80 

zł) i przejazd pociągiem na trasie Bydgoszcz Wschód – Toruń Główny (6,80 zł) była niższa od zakupu jednego biletu komunikacji 
miejskiej (2,80 lub 3,00 zł) i biletu kolejowego łączonego z komunikacją w jednym z miast (10,00 zł).  

146 https://www.przewozyregionalne.pl/aktualne-oferty,s,1,2675.html stan na 15.02.2017 r. 
147 Dane o kosztach na podstawie http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/transport/bilety-i-oplaty/bilet-bit-city (stan na 

24 marca 2017 r.) 
148 Przejazdów dokonywano samochodem Renault Megane z silnikiem benzynowym o pojemności 1.6 litra, którym uzyskano 

średnie spalanie 7,88 litra. Średni koszt paliwa na stacjach w Toruniu, Bydgoszczy lub na trasie między tymi miastami wynosił 
4,79 zł za litr benzyny Pb95.  

149 Przy cenie LPG 2,20 zł/litr. i średnim spalaniu LPG na poziomie 8l/100 km, które pozwala  uzyskać Opel Corsa sprzed 2005 r. 
 z silnikami o mocy do 60 KM, wg. danych za (wg stanu na 15.02.2017 r.): 

https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/35-Opel/324-Corsa.html?fueltype=3&constyear_e=2005&power_e=60&powerunit=2  
150 Przy średnim spalaniu 7 l/100 km i cenie paliwa 4,50 zł/litr. Trasa przejazdu miała długość 45 km.  
151 Trasa pokonywana w przejazdach realizowanych przez NIK była średnio o 2,4 km dłuższa niż uwzględniona w obliczeniach  

w ZPRTP.  

https://www.przewozyregionalne.pl/aktualne-oferty,s,1,2675.html
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/transport/bilety-i-oplaty/bilet-bit-city
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/35-Opel/324-Corsa.html?fueltype=3&constyear_e=2005&power_e=60&powerunit=2
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 2007/2008 – 15 par pociągów (z czego 13 do Torunia Wschodniego); 

 2010/2011 – 14 par pociągów (z czego 11 do Torunia Wschodniego); 

 2014/2015 – 20 par pociągów (z czego 18 do Torunia Wschodniego); 

 2015/2016 – 20 par pociągów (z czego 16 do Torunia Wschodniego); 

 2016/2017 – 21 par pociągów (z czego 16 do Torunia Wschodniego). 

Studium wykonalności projektu Zakup taboru kolejowego dla SKM z czerwca 2013 r. 
przewidywało (załącznik B1), że w styczniu 2015 r. na trasie Toruń – Bydgoszcz kursować 
będzie w dni powszednie 20 par pociągów regionalnych. Na 1 stycznia 2016 r. przewidziano 
uruchomienie 32 par takich pociągów. W IV kwartale 2015 r. powyższe studium zostało 
zaktualizowane. W szczególności przewidziano wydłużenie tras pociągów zakupionych 
w ramach ww. projektu do Nakła nad Notecią, Włocławka i Jabłonowa Pomorskiego. 
Docelowa oferta przewozowa, po aktualizacji, przewidywała ogółem uruchomienie w dni 
powszednie 20 par pociągów na trasie Bydgoszcz - Toruń.   

(dowód: akta kontroli str. 294-555, 621, 1728-1733) 

2.5.5. Studium wykonalności projektu „Zakup taboru kolejowego dla SKM” opracowano przy 
założeniu wprowadzenia na trasie Bydgoszcz-Toruń ujednoliconych godzin odjazdów 
pociągów152. Rozwiązane to, zgodnie z ww. opracowaniem, miało zwiększyć liczbę 
pasażerów. Analiza obowiązujących w okresie objętym kontrolą rozkładów jazdy pociągów 
na trasie Bydgoszcz – Toruń wykazała jednak, że pociągi nie odjeżdżały cyklicznie.  

Z dokumentacji Urzędu wynikało, że Marszałek podejmował działania w celu ustalenia 
możliwości wprowadzenia cyklicznego ruchu pociągów na linii nr 18 na odcinku Toruń - 
Bydgoszcz, nie uzyskał jednak w tym zakresie jednoznacznych informacji ze strony  
zarządcy infrastruktury kolejowej, tj. PKP PLK S.A.153 Z informacji uzyskanej od UTK 
wynikało, że jeden z przewoźników zwracał uwagę na ograniczenia przepustowości ww. 
odcinka linii nr 18. 

Z przedłożonych wyjaśnień Marszałka wraz z załączonymi do nich wnioskami do tworzenia 
rozkładów jazdy wynikało, że operator corocznie wnioskował o ustalenie cykliczności ruchu 
pociągów, co nie zostało uwzględnione przez zarządcę infrastruktury w obowiązujących 
rozkładach jazdy ze względu na ograniczenia w przepustowości infrastruktury wynikające 
z prac remontowych, potrzeby zachowania skomunikowań, czy też z uwagi na obecność na 
szlakach innych przewoźników.  

(dowód: akta kontroli str. 52-62,  294-555, 621, 1127-1138, 1728-1733, 4215, 4220-4221) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

W toku dokonywanych 26 maja i 28 listopada 2014 r. oraz 30 stycznia 2015 r. odbiorów EZT 
zakupionych w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego dla SKM” nierzetelnie 
zweryfikowano dostarczone pojazdy w zakresie: 

a) zgodności wyposażenia elektronicznego z wymaganiami określonymi w wyjaśnieniach 
do SIWZ154 przekazanych wykonawcom pismem z 12 marca 2013 r., na skutek czego 
dostarczane EZT nie dysponują dwoma kamerami na dachu członów czołowych, 
umożliwiającymi rejestrację współpracy pantografu z siecią trakcyjną, oraz czterema 
wewnętrznymi tablicami informacyjnymi bocznymi. 

                                                      
152 Tj. takich, że w kolejnych godzinach pociągi ruszają z poszczególnych stacji o tych samych minutach. 
153 W okresie marzec-kwiecień 2012 r. Województwo  przedstawiło PKP PLK S.A. informacje o założeniach ruchu pociągów 

w przewozach organizowanych przez Województwo na linii nr 18 na odcinku Toruń-Bydgoszcz oraz zwróciło się z pytaniem 
o możliwość wprowadzenia na tym odcinku ruchu cyklicznego. Z odpowiedzi uzyskanej w piśmie z 23 maja 2012 r. wynikało, że 
zarządca infrastruktury realizował projekt rewitalizacji linii 18 przy założeniu utrzymania dotychczasowego natężenia ruchu, w tym 
15 par pociągów regionalnych, bez uwzględnienia pociągów nabywanych przez Województwo w ramach projektów BiT-City. 
Zarządca nie przewidział przeprowadzenia analizy przepustowości. Wskazał przy tym na rezerwy przepustowości, jednak nie 
gwarantował, że zwiększony popyt ze strony innych przewozów nie spowoduje konfliktu z ruchem regionalnym. 

154 Na podstawie art. 38 ust. 2 pzp pracownik Urzędu wyjaśnił treść SIWZ, wskazując, że dostarczone pojazdy powinny posiadać 
m.in. po jednej kamerze na dachu każdego z członów czołowych umożliwiającej rejestrację współpracy pantografu  
z siecią trakcyjną. Wskazał także, że pojazd powinien dysponować czterema tablicami bocznymi zewnętrznymi, oraz tablicami 
bocznymi wewnętrznymi zabudowanymi na tylnych ścianach tablic kierunkowych bocznych. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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Z uzyskanych wyjaśnień od członków komisji odbiorowej wynikało, że osoby dokonujące 
odbioru skupiły się na wymaganiach określonych w SIWZ. Wyjaśniający nie pamiętali, 
czy w toku odbiorów znana była im treść wyjaśnień udzielanych oferentom w piśmie 
z 12 marca 2013 r. Marszałek Województwa wyjaśnił natomiast, że omyłkowo nie 
wprowadzono zmiany SIWZ w zakresie wymogu montażu kamer na dachu pojazdu. 
Województwo zwróci się do wykonawcy o odpowiednie doposażenie pojazdów.  

Odnotowując powyższą nieprawidłowość NIK zauważa jednocześnie, że rozbieżności 
w wyposażeniu nie mają istotnego wpływu na funkcjonalność EZT, w szczególności 
w zakresie obsługi pasażerów. Zamontowane tablice wewnętrzne kierunkowe górne 
oraz ekrany LCD dostarczają pasażerom odpowiednią informację.  

(dowód: akta kontroli str. 743-750, 776-781, 838-845, 873-891, 1833-1850, 2815-2826, 
2857, 2870, 3344-3353)  

b) dostosowania pojazdów do wskazanych w SIWZ niektórych wymogów zapewnienia 
dostępności pojazdów dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, 
w szczególności odnoszących się do oznakowania pojazdów. 

Dokonano odbiorów pięciu EZT, pomimo że w pojazdach poddanych przez NIK 
oględzinom: 

 miejsca dla osób uprzywilejowanych nie zostały opatrzone informacją, że inni 
pasażerowie winni je ustąpić osobom uprawnionym, co było wymagane pkt. 89 
tabeli wymagań technicznych określonej w załączniku do SIWZ i umowy na 
dostawę EZT, w zw. z pkt 4.2.2.2.2.1 TSI PRM; 

 schody wewnątrz pojazdu na poziomych i pionowych krawędziach pierwszego 
i ostatniego stopnia nie zostały oznakowane pasem o szerokości 45-50mm, co było 
wymagane pkt. 38 ww. tabeli wymagań w zw. z pkt 4.2.2.9 TSI PRM; 

 w toalecie uniwersalnej nie umieszczono jasnych i precyzyjnych informacji 
dotyczących każdego elementu sterującego (przy wykorzystaniu piktogramów, 
które byłyby rozpoznawalne dotykiem), a także nie oznakowano urządzeń 
alarmowych znakiem wskazanym w załączniku N TSI PRM (punkty N3 i N7), co 
było wymagane pkt. 84 ww. tabeli wymagań w zw. z pkt 4.2.2.6.3.1 TSI PRM; 

 obok stanowiska dla osoby na wózku inwalidzkim nie znajdowało się miejsce 
siedzące o standardzie odpowiednim do pozostałych siedzeń, co było wymagane 
pkt. 89 ww. tabeli wymagań w zw. z pkt 4.2.2.3 TSI PRM; 

 przycisk otwierania drzwi wewnątrz pojazdu umieszczono na wysokości 135 cm od 
podłogi, zamiast 120 cm, a strefy wejścia/wyjścia wewnątrz pojazdu nie zostały 
wyróżniane kontrastem na podłodzie, co było wymagane pkt. 85 ww. tabeli 
wymagań w zw. z pkt 4.2.2.4.2.1 TSI PRM; 

 umiejscowienie jednego stanowiska dla osób na wózku inwalidzkim nie zapewniało 
widoczności tablicy kierunkowej systemu informacji pasażerskiej, czym naruszono 
pkt 84 ww. tabeli wymagań w zw. z pkt 4.2.2.8.3 TSI PRM. 

(dowód: akta kontroli str. 743-750, 776-781, 838-845, 873-891, 1833-1850,  
3344-3353) 

Osoby dokonujące odbiorów wskazywały, że czynności te przeprowadziły z należytą 
starannością. W ich przekonaniu zostały spełnione wymagania m.in. w tym zakresie, że: 
EZT był wyposażony w siedzenia o dwóch standardach (stałe i uchylne), a uchylne 
miejsca siedzące obok stanowiska dla osób na wózkach inwalidzkich były takie same, 
jak pozostałe siedzenia uchylne; przyciski drzwi, a także oznakowanie schodów 
odpowiadały wymogom określonym we wskazanych w SIWZ kartom UIC155; siedzenia 
dla osób uprzywilejowanych zostały oznaczone. Wyjaśniający w pozostałym zakresie 
określili, że w toku odbioru nie stwierdzono podstaw do kwestionowania przyjętych  

                                                      
155 Dokumenty opracowane przez ekspertów działających w ramach Międzynarodowego Związku Kolei (UIC – Union Internationale 

des Chemins de fer), zawierające specyfikacje, zalecenia i wymagania techniczne dotyczące infrastruktury lub eksploatacji. Za 
http://www.kolejpedia.pl/regulacje/karty-uic.html (stan na 4 kwietnia 2017 r.).  

http://www.kolejpedia.pl/regulacje/karty-uic.html
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rozwiązań, a do dnia oględzin NIK nikt nie zwrócił uwagi na ww. rozbieżności. 

(dowód: akta kontroli str. 2815-2826)  

Izba wskazuje, że opisane wyżej odstępstwa w wykonaniu pojazdów od wymaganych 
SIWZ norm TSI PRM potwierdzili powołani przez NIK specjaliści w dziedzinie 
dostosowania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ocenie NIK wskazane 
jest wprowadzenie możliwych zmian w EZT, w szczególności w zakresie oznakowania 
zgodnego z TSI PRM, w celu ułatwienia korzystania z pojazdów przez osoby 
słabowidzące i niewidome.  

 
NIK zwraca uwagę na problemy z wykorzystaniem zamontowanych w EZT wind dla osób 
niepełnosprawnych na stacji Toruń Główny, tj. sytuacje gdy z uwagi na niższe położenie 
krawędzi podłogi EZT w stosunku do krawędzi peronu nie można w pełni rozłożyć platformy, 
skutkiem czego powstają niedogodności dla pasażerów przy wsiadaniu do pociągu. 
Oględziny NIK przeprowadzone 7 lutego 2017 r. z udziałem osoby niepełnosprawnej 
ruchowo oraz przedstawicieli PKP PLK S.A. wykazały, że platforma windy stanowiąca 
element wyposażenia pociągu EZT, po opuszczeniu na peron 1 przy torze 2 o wysokości 
nominalnej 760 mm nie umożliwiała osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim 
samodzielnego wjazdu. Wjazd wózka na platformę wymagał asysty pracownika obsługi 
pociągu, gdyż między krawędzią platformy windy a krawędzią peronu występowała przerwa.  

Izba wskazuje, że dopuszczając w SIWZ wysokość podłogi zamawianych EZT na poziomie 
760 mm ponad główkę szyny, Urząd nie uwzględnił odchyleń wynikających z obciążenia 
pojazdów, zużycia kół, jak i ewentualnych dopuszczalnych tolerancji odchyleń parametrów 
infrastruktury kolejowej. Zdaniem NIK powyższe może nasilać problemy z otwieraniem wind 
dla osób niepełnosprawnych, w szczególności w miarę zużywania się pojazdów w toku 
eksploatacji. 

Wicemarszałek wyjaśnił m.in., że zakupione pojazdy zostały przekazane do eksploatacji 
przewoźnikowi, który jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Wskazał, że przypadek 
przerwy utrudniającej wjazd na platformę windy nie był wcześniej zgłaszany przez 
użytkownika pojazdów oraz że podczas odbiorów pojazdów nie stwierdzono 
nieprawidłowego działania wind. Podał, iż trudno ustalić przyczyny nieprawidłowego 
usytuowania podestu windy w stosunku do powierzchni peronu. 

(dowód: akta kontroli str. 743, 1109, 3981, 4227-4231) 

Należy zwrócić uwagę, że stwierdzone niedogodności dla pasażerów na stacji Toruń 
Główny świadczą o niespełnieniu docelowego poziomu standardu w przewozach 
użyteczności publicznej dla województwa kujawsko – pomorskiego określonego w planie 
transportowym, zgodnie z którym „wysokość platformy przystankowej powinna zapewniać 
łatwe wejście do środka transportowego”.   

(dowód: akta kontroli str. 2175, 2176) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że realizacja projektu „Zakup taboru kolejowego dla SKM”  
w istotnym stopniu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności, w tym integralności 
transportu publicznego. W szczególności poprawiła ona standard usług transportowych. 
Projekt został odpowiednio zmodyfikowany poprzez wydłużenie linii transportowych, na 
jakich wykorzystywany jest zakupiony tabor kolejowy. W rezultacie zakupiony tabor 
w sposób efektywny służył nie tylko zaspakajaniu potrzeb B-TOM, lecz także ościennych 
regionów. Inwestycję zrealizowano co do zasady prawidłowo, jednak NIK zwróciła uwagę, 
że pasażerowie o ograniczonej zdolności poruszania się wciąż napotykali istotne bariery 
w korzystaniu z publicznego transportu kolejowego, pomimo zakupu nowego taboru.  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli156, wnosi o: 

1) zainicjowanie zmian w planie transportowym, tak aby określić sieć komunikacyjną i układ 
linii komunikacyjnych w okresie przejściowym do 2025 r.; 

2) podjęcie działań zmierzających do zmiany niezgodnych z uptz zapisów umów 
transportowych, w szczególności w zakresie uzgadniania warunków świadczenia usług 
transportowych w przypadkach wystąpienia okoliczności uniemożliwiających 
wykonywanie przewozów zgodnie z warunkami zawartej umowy; 

3) wyegzekwowanie od dostawcy taboru uzupełnienia wyposażenia elektronicznego 
pojazdów w brakujące urządzenia;   

4) wprowadzenie możliwych do dokonania zmian w wyposażeniu i oznakowaniu EZT 
(zakupionych w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego dla SKM”), w zakresie 
dostosowującym te pojazdy do wymaganych przy ich zakupie norm TSI PRM;  

5) przekazywanie Prezesowi UTK do zaopiniowania projektów umów o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich przed ich podpisaniem; 

6) podjęcie działań w celu wyegzekwowania od operatorów kar umownych, które 
niezasadnie nie zostały naliczone lub zostały naliczone w nieprawidłowej wysokości. 

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 Delegatury NIK 
w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni 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. 

Bydgoszcz, dnia      lipca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: 

 

Dyrektor 
Barbara Antkiewicz 

Karolina Lahutta 
gł. specjalista k.p. 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

                                                      
156 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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