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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 1. Artur Nierebiński, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/100/2016 z 15 listopada 2016 r., nr LBY/41/2017 z 7 marca 2017 r.  
i nr LBY/58/2017 z 5 maja 2017 r. 

2. Sylwia Woźniak – Waszak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LBY/101/2016 z 15 listopada 2016 r. 

3. Mateusz Grynicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LBY/115/2016 z 7 grudnia 2016 r., nr LBY/17/2017 z 16 maja 2017 r. 
i nr LBY/102/2017 z 18 lipca 2017 r. 

4. Jacek Kalas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/5/2017 z 12 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 11, 595 – 596, 599 – 600, 722 – 723, 800 – 801) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy1; ul. Toruńska 174a 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Szymański, p.o. Dyrektor ZDMiKP 

(dowód: akta kontroli str. 12 – 27) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Potrzeby Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego3 były uwzględniane przy 
planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na 
terenie miasta Bydgoszczy. Zarząd posiadał aktualne dane o stanie faktycznym 
taboru wykorzystywanego w komunikacji miejskiej, a także o stanie infrastruktury na 
obszarach sześciu węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta 
Bydgoszczy4. Rozwiązania przyjęte w Planie Transportowym5 dawały podstawę do 
poprawy konkurencyjności przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
względem transportu indywidualnego. ZDMiKP systematyczne dokonywał oceny  
i kontroli realizacji usług przez operatorów publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Bydgoszczy.  

Zarząd zrealizował projekt pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych  
w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City - Bydgoszcz”6, w ramach 
którego wybudowano trzy węzły komunikacyjne: Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz 
Leśna i Bydgoszcz Bielawy. Inwestycja służyła zwiększeniu  atrakcyjności 

                                                      
1 Dalej: „ZDMiKP” lub „Zarząd” 
2 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. 

3 Dalej: „B-TOM”. 
4 Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Błonie oraz Dworzec 

Autobusowy w Bydgoszczy. 
5 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy, dalej: „Plan Transportowy” 
6 Dalej: „Projekt”. 

Ocena ogólna 
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publicznego transportu zbiorowego na obszarze B-TOM, w tym integralności 
transportu miejskiego i kolejowego.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

 braku działań, do czasu7 odbioru końcowego inwestycji, zmierzających  
do  zabezpieczenia dojścia do peronu nr 1 na przystanku kolejowym Bydgoszcz 
Bielawy od strony przejazdu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Inwalidów  
i Kamienną, pomimo wyraźnych zaleceń ze strony PKP PLK S.A. 
Niezrealizowanie powyższego zabezpieczenia skutkowało niedopuszczeniem do 
eksploatacji dojścia dla osób mających trudności z poruszaniem się do nowo 
wybudowanego peronu; 

 nieoznaczenia wizualną linią ostrzegawczą poziomej i pionowej powierzchni 
pierwszego stopnia schodów w ramach przejść podziemnych na stacji 
Bydgoszcz Leśna, wbrew wymogom § 98 ust. 12c ww. rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych (obowiązującym od 31 lipca 2014 r.), 

 nieprzedłożenia Prezydentowi Bydgoszczy projektu uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla wszystkich 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 
co skutkowało niewypełnieniem obowiązku ustawowego przez Bydgoszcz. 

NIK zwraca również uwagę na fakt, że po upływie  około roku eksploatacji peronu  
nr 2 przy torze 4 na przystanku osobowym Bydgoszcz Bielawy parametry tego 
peronu, tj. odległość peronowej krawędzi peronu („PKD”) od osi toru („OT”) oraz 
wysokość PKD względem płaszczyzny główki szyny („PGS”), wykazują odchylenia 
od wartości nominalnych (zaprojektowanych), nie mieszczące się w polu tolerancji 
odbiorowych oraz tolerancji eksploatacyjnych początkowych. Ponadto, pomimo 
istotnej poprawy dostępności trzech węzłów przesiadkowych8 dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej, wciąż 
występowały obszary wymagające poprawy warunków technicznych obiektów do 
obsługi podróżnych. 

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 na 
obszarze B-TOM 

1.1.1. Zarząd jest jednostką organizującą i zarządzającą lokalnym transportem 
zbiorowym. Stosownie do Regulaminu organizacyjnego ZDMiKP9 do zadań: 

 Wydziału Organizacji Transportu należało m.in. przygotowanie projektu planu 
transportowego dla obszaru działania Miasta Bydgoszczy jako organizatora 
publicznego transportu zbiorowego, podejmowanie działań w zakresie realizacji 
istniejącego planu transportowego i jego aktualizacji, opracowywanie rozkładów 
jazdy dla linii autobusowych i tramwajowych, kontrola nad przestrzeganiem przez 
operatorów i przewoźników zasad funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego; 

                                                      
7 Tj. do 20 kwietnie 2016 r. 
8 Zmodernizowanych lub wybudowanych w ramach Projektu. 
9 Załącznik do zarządzenia nr 26/2011 Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 30 września 2011 r. w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego ZDMiKP w Bydgoszczy ze zm. (obowiązującego od 4 października 2011 r. do 19 czerwca 2013 r.) oraz 
załącznik do zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego ZDMiKP w Bydgoszczy ze zm. (obowiązującego od 20 czerwca 2013 r.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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 Wydziałów: Przygotowania Inwestycji i Realizacji Inwestycji należał m.in. udział  
w przygotowywaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Zarządu,  
w części dotyczącej rozwoju układu transportowego miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 28) 

1.1.2. Przyjęty w ZDMiKP podział kompetencji, odpowiedzialności i nadzoru 
merytorycznego umożliwiał realizację zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.10 

(dowód: akta kontroli str. 28) 

1.1.3. Odpłatne świadczenie usług przewozowych w latach 2011-2016  
w Bydgoszczy realizowano na podstawie 18 umów (oraz ich aneksów). Funkcję 
operatorów publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej pełniły: 
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z Bydgoszczy, KDD Trans Sp. z o.o.  
z Niemcza, KDD Trans Sp. z o.o. z Niemcza w partnerstwie z Meteor Sp. z o.o.  
z Jaworzna, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z.o.o., 
Mobilis Sp. z o.o. z Bydgoszczy, Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wyżej 
wymienione podmioty zostały wybrane: w trybie przetargu nieograniczonego  
(w 12 przypadkach), powierzenia zadania podmiotowi wewnętrznemu11 (w czterech 
przypadkach), zamówienia w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki (jeden 
przypadek), udzielenia zamówienia uzupełniającego (jeden przypadek).  

Na koniec 2016 r. usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych znajdujących się 
w obszarze funkcjonalnym węzłów przesiadkowych zapewniało trzech operatorów12. 
Przebieg roczny na liniach komunikacyjnych w ramach organizowanych przez 
miasto Bydgoszcz przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych, które 
posiadają przystanek na węzłach przesiadkowych wyniósł w 2016 r. 
13 878 422,86 km, a liczba przewiezionych pasażerów wyniosła 64 531 27113.  

 (dowód: akta kontroli str. 29 – 38, 78, 303) 

1.1.4. W celu poprawy atrakcyjności oferty przewozowej ZDMiKP zrealizował projekt 
pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze 
metropolitalnym BiT-City - Bydgoszcz”14, a w jego ramach m.in. zadania polegające 
na: wybudowaniu węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie15 i Bydgoszcz Leśna16  
oraz wykonaniu pierwszego etapu budowy węzła Bydgoszcz Bielawy17. 

                                                      
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, dalej: „uptz”. 
11 Art. 22 ust. 1 pkt 2 uptz. 
12 KDD Trans sp. z o.o. (wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – świadczenie usług przewozowych m.in. na liniach 67 i 

69), Miejskie Zakłady Komunikacyjne sp. z o.o. (wybrany na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 22 ust. 4 i art. 84 
ust. 2 uptz – świadczenie usług przewozowych na liniach m.in. 52, 54, 57, 65, 67, 68, 74, 77, 79, 31N, 32N, 33N, 3, 4, 5, 7, 
8, 10), Tramwaj Fordon sp. z o.o. (wybrany na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 22 ust. 4 i art. 27 ust. 1 uptz – 
świadczenie usług przewozowych na liniach 3 i 7).  

13 Według pomiarów prowadzonych przez ZDMiKP. W latach wcześniejszych przebieg roczny na ww. liniach komunikacyjnych 
oraz liczba przewiezionych pasażerów na tych liniach kształtowała się następująco: [1] w 2011 r. 9 146 692,13 km, 
55 851 484; [2] w 2012 r. 9 051 112,50 km, 55 132 220; [3] w 2013 r. 9 539 098,97 km, 56 143 790; [4] w 2014 r. 
9 926 135,68 km, 54 289 333; [5] w 2015 r. 9 948 192,82 km, 53 481 858. 

14  Zgodnie z wnioskiem złożonym 9 września 2014 r. o dofinansowanie projekt obejmował osiem zadań inwestycyjnych: 1) 
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie, 2) Budowa zintegrowanego węzła  komunikacyjnego w 
Cierpicach, 3) Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna, 4) Budowa zintegrowanego węzła 
komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy, 5) Budowa bezkolizyjnego przejazdu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. 
Leśna - 23-go Stycznia z torami kolejowymi linii 018 Kutno-Piła w km 138,890), 6) Uruchomienie Punktu Obsługi 
Podróżnych i dalsze zagospodarowanie terenu stacji w Solcu Kujawskim, 7) Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi 
gminnej nr 100911C Dybowo-Jarki w km 1+200 w Cierpicach nad linią kolejową nr 018 Kutno-Piła w km 121+010, 8) 
Rozbudowa węzła zachodniego ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy). 
Beneficjentem projektu w zakresie zadań 1-4 oraz 7-8 było Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu działał ZDMiKP sp. z o.o., 
a partnerami i podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia wydatków związanych z Projektem byli: Województwo Kujawsko-
Pomorskie, Gmina Wielka Nieszawka, Spółka PKP S.A. W przypadku zadań 5 i 6, które zostały objęte odrębnym wnioskiem 
o dofinansowanie, beneficjentem była Gmina Solec Kujawski. W toku niniejszej kontroli analizą szczegółową objęto zadania 
nr 1), 2) i 4) zrealizowane przez ZDMiKP.  

15 Na przystanku osobowym Bydgoszcz Błonie zostały wybudowane nowe perony kolejowe, zbudowana została nowa pętla 
autobusowa oraz zmodernizowana ul. Madalińskiego, a także związane z tym dojścia do pętli autobusowej i przystanku 
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Ponadto w ramach budowy linii tramwajowej do dworca kolejowego Bydgoszcz 
Główna przebudowany został rejon przed dworcem18.  

W celu zapewnienia zintegrowania połączeń w ramach przewozów pasażerskich na 
obszarze Bydgoszczy z innymi liniami komunikacyjnymi na obszarze B-TOM zostały 
zawarte porozumienia międzygminne (z gminami ościennymi), na podstawie których 
funkcjonowały połączenia autobusowe międzygminne. Na koniec 2016 r. 
funkcjonowało sześć takich linii19. 

W celu poprawy atrakcyjności oferty przewozowej ZDMiKP m.in.: dostosowywał 
godziny odjazdów linii nr 67 do linii 74 celem przesiadki w kierunku Brdyujścia  
(ul. Witebska); wprowadził korektę godzin odjazdów linii nr 71 na wniosek 
pasażerów i korektę godzin odjazdów linii nr 80 w związku ze zmianą przylotów  
i odlotów samolotów z i do Portu Lotniczego; uruchomił przystanek Fredry-
Warszawska dla linii nr 9320, przedłużył linię nr 65 na wybranych kursach do pętli 
Łoskoń, zwiększył liczbę kursów linii nr 52 w dni wolne do Myślęcinka; wydłużył linię 
nr 79 do Glinek z przejazdem ul. Glinki, uwzględnił w komunikacji nocnej linii  
31N przejazd przez Dworce Leśny, Główny i Wschód, linii 32N przez Dworce Błonie, 
Autobusowy i Wschód, linii 33N przez Dworce Główny i Wschód, dostosował 
przebieg linii 69 do przejazdu przez Centrum Onkologii, uruchomił linię 89 w relacji 
Błonie-Tatrzańskie, uruchomił na linii nr 64 dodatkowe kursy.  

Na terenie miasta obowiązywał system przesiadkowy „A+T”21, tj. występowały  trasy 
łączone, na których obowiązywała opłata jak na jednej linii zwykłej. Od 2 stycznia 
2016 r. w ramach powyższego systemu funkcjonowało 13 takich tras.  

Bilety komunikacji miejskiej można było zakupić: w sieci sprzedaży biletów, 
punktach sprzedaży, automatach biletowych stacjonarnych i mobilnych22, 
infokioskach z funkcją biletomatu; dostępna była także sprzedaż biletów  
w pojazdach przez obsługę, możliwy był zakup biletu okresowego przez Internet,  
a biletu jednorazowego i czasowych przez telefon23.  

Od 1 stycznia 2008 r. wprowadzono bilet aglomeracyjny jednorazowy24 lub 
miesięczny25 Bit City, który uprawniał do przejazdu pociągami REGIO i interREGIO 

                                                                                                                                       
kolejowego. Dodatkowo została przebudowana kładka umożliwiająca dojście bezkolizyjne z pętli autobusowej na oba 
perony, a także przejście na drugą stronę torowiska – w kierunku Miedzynia (dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych). Ponadto powstały nowe miejsca parkingowe w rejonie pętli autobusowej i drogi dla rowerów. 

16 Na przystanku osobowym Bydgoszcz Leśna przebudowano perony kolejowe, pętlę autobusową, skrzyżowanie 
ul. Modrzewiowej i Sułkowskiego, a także związane z tym dojścia do pętli autobusowej i przystanku kolejowego od strony 
osiedla. Dodatkowo wybudowany został tunel umożliwiający dojście bezkolizyjne z pętli autobusowej na oba perony, a także 
przejście na drugą stronę torowiska – w kierunku lasu (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Całkowitej 
przebudowie uległ budynek przeznaczony do obsługi pasażerów miejskiej komunikacji publicznej, jak i pasażerów kolei. 
Ponadto powstały nowe miejsca parkingowe w rejonie pętli autobusowej, zatoki autobusowe i drogi dla rowerów. 

17 Na przystanku osobowym Bydgoszcz Bielawy m.in. przebudowano perony kolejowe oraz wybudowano utwardzone dojścia 
do tych peronów, 

18 Zadanie zrealizowane w 2012 r. w ramach innego projektu, obejmowało budowę linii tramwajowej, przebudowę placu 
przeddworcowego i układu drogowego, budowę parkingów, postojów TAXI, zatok, przystanków autobusowych i 
tramwajowych, a także dróg rowerowych. Dodatkowo przebudowane zostały wyjścia z tunelu dworcowego po stronie 
miejskiej – budowa wind umożliwiła wykorzystanie bezkolizyjnego dojścia do budynku dworca przez osoby 
niepełnosprawne. 

19 Tj.: [1] Nr 91 Błonie – Białe Błota – Ciele – Zielonka – Przyłęki (od 1 maja 2014 r.); [2] Nr 92 Błonie – Białe Błota – Lipniki – 
Murowaniec – Łochowo; [3] Nr 93 Leśne – Osielsko – Niwy (od 1 maja 2014 r.); [4] Nr 94 Leśne – Niemcz – Jagodowo – 
Maksymilianowo – Żołędowo (od 1 maja 2014 r.); [5] Nr 95 Tatrzańskie – Jarużyn – Strzelce Górne – Strzelce Dolne – 
Tatrzańskie (od 1 czerwca 2016 r.); [6] Nr 99 Plac Kościeleckich – Brzoza – Chmielniki – Nowa Wieś Wielka (lina sezonowa 
od 1 lipca 2015 r.). 

20 W 2013 r. Obecnie tą trasę obsługuje linia nr 83. 
21 Wprowadzony uchwałą nr VIII/65/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. 
22 Aktualnie tylko w pojazdach tramwajowych PESY typu SWING. 
23 Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej ZDMiKP – dostęp 26.01.2017 r. 
24 Zakupiony na przejazd pociągiem relacji Toruń – Bydgoszcz uprawniał także do podróżowania przez 60 min. w czasie 

wskazanym na bilecie dowolnymi liniami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (I strefa biletowa); zakupiony w relacji 
Bydgoszcz – Toruń uprawniał do podróżowania przez 60 min. w czasie wskazanym na bilecie dowolnymi liniami komunikacji 
miejskiej w Toruniu. 
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na trasie Bydgoszcz-Toruń oraz na określonych zasadach środkami komunikacji 
miejskiej w Bydgoszczy lub w Toruniu. 

W 2016 r. liczba przewiezionych pasażerów na liniach komunikacyjnych, które 
posiadają przystanek na węzłach przesiadkowych, wzrosła o 20,7% w porównaniu 
do 2015 r.  

Analiza rozkładów jazdy autobusów i tramwajów, których trasa przebiegała przez 
węzeł Bydgoszcz Wschód oraz Bydgoszcz Leśna, wykazała, że zapewniono 
zintegrowanie połączeń26 w ramach przewozów pasażerskich na obszarze 
Bydgoszczy z innymi liniami komunikacyjnymi na obszarze B-TOM, w tym  
w transporcie kolejowym27.  

 (dowód: akta kontroli str. 76 - 77, 87 – 93, 162 – 172, 186-194, 601 – 624) 

1.1.5. Całkowita wartość Projektu wyniosła na koniec 2016 r. 69 520,0 tys. zł, z tego 
dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wyniosło 47 756,5 tys. zł. W zakresie 
zadań realizowanych na podstawie umowy 80/IR/1528 wartość wydatków wyniosła 
łącznie 35 596,5 tys. zł z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 
wyniosło 31 446,5 tys. zł.  

Koszty utrzymania i eksploatacji trzech węzłów przesiadkowych: Bydgoszcz Błonie, 
Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Bielawy objętych ww. inwestycją poniesione przez 
ZDMiKP w 2016 r. wyniosły 141 239,33 zł29.  

(dowód: akta kontroli str.173 – 185) 

1.2. Dane o stanie taboru wykorzystywanego w komunikacji miejskiej  

1.2.1. W latach 2011-2016 nastąpił spadek liczby autobusów z 231 do 210 oraz 
wzrost liczby tramwajów z 116 do 126. Zwiększył się udział pojazdów 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w liczbie pojazdów ogółem: 
autobusów z 86,1% do 91,4%; tramwajów z 1,7% do  11,1%.  

W powyższym okresie średni wiek autobusów zmniejszył się z 7 do 4,4 lat, a średni 
wiek tramwajów wzrósł z 26,1 do 28,2 lat.  

W 2016 r. w publicznym transporcie zbiorowym dysponowano 28 579 miejscami 
siedzącymi w autobusach i 17 500 w tramwajach. Wykorzystanie taboru ogółem w 
2016 r. wynosiło 76,5% (83,0% w 2011 r.). Odnośnie rozwiązań technicznych 
dotyczących dogodnej obsługi pasażerów od 2013 r. wprowadzano w tramwajach i 
autobusach dźwiękową informację pasażerską, od 2014 r. w autobusach 
klimatyzację i darmowe wi-fi, od 2016 r. w tramwajach darmowe wi-fi, klimatyzację i 
biletomaty, a w autobusach dodatkowo ładowarki USB i elektroniczne tablice z 
przebiegiem trasy i nazwą przystanku (tzw. „koraliki”).  

Zakup 12 tramwajów niskopodłogowych PESA Swing w 2015 r. był zgodny  
z przyjętą polityką odnowy taboru uwzględniającą m.in. potrzeby osób 
niepełnosprawnych i starszych określoną w Planie Transportowym Bydgoszczy.  

(dowód: akta kontroli str. 52 – 63,  76 – 77) 

                                                                                                                                       
25 Zakupiony na przejazdy pociągiem w relacji Bydgoszcz – Toruń (tam i z powrotem) uprawniał także do podróżowania  

w danym miesiącu dowolną linią dzienną wskazaną na bilecie, odpowiednio w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (I strefa 
biletowa) lub Toruniu albo łącznie w Bydgoszczy (I strefa biletowa) i Toruniu. 

26 Czas oczekiwania na przyjazd pociągu odjeżdżającego do stacji Toruń Główny wynosił w zależności od wyboru linii 
komunikacyjnej od 2 do 36 minut na przystanku Bydgoszcz Leśna oraz od 3 do 32 minut na przystanku Bydgoszcz Wschód. 

27 Porównano rozkład jazdy pociągów odjeżdżających z Bydgoszczy do Torunia oraz rozkłady jazdy autobusów i tramwajów 
przyjeżdzających przez przystanki Bydgoszcz Leśna i Dworzec Wschód.   

28 Opisanej szczegółowo w punkcie 2 niniejszego wystąpienia. 
29 W tym: [1] konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń dźwigowych na kwotę 15 042,90 zł; [2] usuwanie 
dewastacji urządzeń dźwigowych na kwotę 8 741,26 zł; [3] energia elektryczna (budynki, oświetlenie peronów, oświetlenie 
drogowe, zasilanie wind) na kwotę 68 183,51 zł; [4] ogrzewanie na kwotę 16 841,28 zł; [5] ochrona na kwotę 6 371,40 zł; 
[6] sprzątanie na kwotę 19 331,05 zł. 
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1.3. Dane o stanie węzłów przesiadkowych  i ich dostępność dla pasażerów 

1.3.1. W ramach przewozów użyteczności publicznej, obejmujących zasięgiem 
obszar B-TOM, wykorzystywano m.in. węzły przesiadkowe: Bydgoszcz Błonie, 
Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Wschód. 

Według stanu na 9 lutego 2017 r. dwa spośród ww. węzłów przesiadkowych 
(Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Leśna) spełniały wymagania określone w art. 4 
ust. 1 pkt. 27 uptz, tj. miały charakter zintegrowany. Na węzłach tych znajdowały się 
miejsca umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną 
dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe (w tym 
wyznaczone dla osób niepełnosprawnych), przystanki komunikacyjne, punkty 
sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się z rozkładem 
jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną. 

Pozostałe trzy węzły (Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Wschód) 
nie miały charakteru zintegrowanego z uwagi na brak miejsc postojowych30 lub 
punktu sprzedaży biletów31. 

Wszystkie ww. węzły były wyposażone w rozwiązania techniczne zapewniające 
dogodną obsługę pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych. W szczególności na 
wszystkich peronach kolejowych stacji i przystanków osobowych w ramach węzłów 
zastosowano płyty peronowe z oznakowaniem dla osób niewidomych 
i słabowidzących, a na przejściach dla pieszych w poziomie jezdni zastosowano 
obniżone krawężniki. 

W ramach czterech spośród ww. węzłów przesiadkowych (Bydgoszcz Błonie, 
Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Wschód) nie stwierdzono barier 
architektoniczno-budowlanych. W szczególności przejścia dla pieszych w ramach 
węzłów Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Wschód (nadziemne) oraz Bydgoszcz 
Główna i Bydgoszcz Leśna (podziemne) były wyposażone w windy. 

Na węźle przesiadkowym Bydgoszcz Bielawy dostęp do peronu nr 1 kolejowego 
przystanku osobowego był zapewniony tylko poprzez schody przejścia 
nadziemnego nad torami, co stanowiło barierę architektoniczno-budowlaną dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. W ramach tego węzła nie było chodnika łączącego 
przystanek autobusowy linii nr 83 (kierunek „Czyżkówko”) z peronem  
nr 2 kolejowego przystanku osobowego. 

Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji poinformował, że w celu ułatwienia 
obsługi osób niepełnosprawnych w ramach węzła Bydgoszcz Bielawy ZDMiKP 
planuje modernizację polegającą na wykonaniu dojścia do peronu kolejowego  
nr 1 z pominięciem kładki. Modernizacja ma objąć budowę dojścia do przejazdu 
kolejowego w ciągu ul. Inwalidów, wraz z przebudową tego przejazdu – 
wydzieleniem po stronie zachodniej przejścia dla pieszych. Podał, że wybudowane 
będzie dodatkowe dojście do peronu 2 – w kierunku przystanku autobusowego 
znajdującego się przy ul. Kamiennej. Wskazał, że planowana jest inwestycja 
polegająca na rozbudowie trasy W-Z, która ma obejmować ww. węzeł, a w jego 
ramach budowę wind przy kładce oraz przedłużenie kładki w celu bezkolizyjnego 
przejścia nad ul. Kamienną, jak również budowę parkingu w rejonie kolejowego 
przystanku osobowego.  

Ponadto Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji poinformował, że 
w planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie trasy W-Z do układu 

                                                      
30 Dotyczy węzłów: Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Wschód. 
31 Dotyczy węzłów: Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Błonie (sprzedaż biletów wyłącznie w pojeździe). 
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dwujezdniowego przewidziana jest budowa parkingu typu Park & Ride w rejonie 
węzła Bydgoszcz Wschód. 
W kwestii braku punktu sprzedaży biletów w ramach węzła Bydgoszcz Błonie Z-ca 
Naczelnika Wydziału Organizacji Transportu poinformował, że przystanek na pętli 
autobusowej w ramach tego węzła jest przystankiem początkowym, w związku  
z czym jest możliwość kupienia biletu u kierowcy. 
Według danych ZDMiKP w latach 2011-2016 nastąpił wzrost liczby przystanków 
autobusowych, na których w poszczególnych latach zastosowano rozwiązania 
techniczne mające na celu zapewnienie dogodnej obsługi pasażerów, w tym osób 
niepełnosprawnych, tj.: 

 przystanków z wiatą - z 430 (w 2011 r.) do 492 (w 2016 r.); 

 przystanków z ławką - ze 100 do 196; 

 przystanków z punktem informacji dla podróżnych32 - z 11 do 34; 

 przystanków z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej - z 25 (w 2012 r.) 
do 217 (w 2016 r.); 

 przystanków z oznakowaniem dla osób niepełnosprawnych (tj. płytkami 
ryflowanymi) - z 90 (w 2012 r.) do 212 (w 2016 r.). 

Ponadto w latach 2011-2016 zwiększyła się liczba punktów dystrybucji biletów33 
z 1170 (w 2011 r.) do 1324 (w 2016 r.). Wzrosła liczba biletomatów i infokiosków34 
zlokalizowanych w obrębie węzłów i skrzyżowań z 21 (w 2011 r.) do 44 (w 2016 r.). 
Odległość przystanków komunikacji miejskiej od przystanków kolejowych w ramach 
czterech spośród ww. węzłów wynosiła odpowiednio: od 156 do 166m (Bydgoszcz 
Błonie), od 96 do 98m (Bydgoszcz Leśna), od 166 do 280m (Bydgoszcz Bielawy), 
od 0 do 448 m (Bydgoszcz Wschód)35. 
W ramach przewozów użyteczności publicznej, obejmujących swoim zasięgiem 
obszar B-TOM, wykorzystywano również Dworzec Autobusowy PKS. Odległość do 
przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w okolicy tego dworca wynosiła 
od 175 do 285 m.   

Jak wyjaśnił Dyrektor ZDMiKP wszelkie przystanki komunikacji publicznej 
znajdujące się w obrębie dworca autobusowego linii dalekobieżnych noszą nazwę 
Dworzec Autobusowy. Z każdego z tych przystanków jest zapewniony ciąg pieszy, 
którym można dostać się do budynku dworca autobusowego. W obrębie 
skrzyżowania ulic Jagiellońskiej oraz Ogińskiego wybudowano sygnalizację świetlną 
z sygnalizatorami akustycznymi. W ramach wykonanych inwestycji zastosowano 
płytki dotykowe fakturowe dla osób niewidomych i niedowidzących na przejściach 
dla pieszych przez ulicę Jagiellońską, ponadto obniżony został krawężnik  
na przejściach dla pieszych. 

(dowód: akta kontroli str.39 –51, 64 – 75, 81 – 82, 186 – 194, 488-519, 524 – 576, 
625 – 646 ) 

 

                                                      
32 Rozumianym jako dyżurka z obsługą lub infokiosk.  
33 Według informacji uzyskanych od ZDMiKP punkty dystrybucji biletów nie są ściśle przypisane do przystanków. 
34 Według informacji uzyskanych od ZDMiKP biletomaty i infokioski nie są ściśle przypisane do przystanków. 
35 Dwa przystanki tramwajowe komunikacji miejskiej znajdują się bezpośrednio nad peronami kolejowymi. 
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1.4. Uwzględnianie potrzeb B-TOM przy organizacji i zarządzaniu publicznym 
transportem zbiorowym oraz ocena i kontrola realizacji przez 
operatorów usług publicznego transportu zbiorowego na tym obszarze 

1.4.1. Projekt  Planu Transportowego został podany do publicznej wiadomości przez 
obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy36. W trakcie konsultacji społecznych 
zgłoszono sześć wniosków dotyczących: 

 braku uwzględnienia potencjału komunikacji kolejowej w połączeniach 
międzygminnych i podmiejskich, jak również w Systemie Biletu Metropolitalnego 
przez włączenie do tego systemu komunikacji kolejowej na liniach kolejowych 
związanych z Bydgoszczą; 

 konieczności wprowadzenia pełnej integracji taryfowej transportu kolejowego  
z transportem miejskim; 

 dyslokacji pętli autobusowych Błonie, Morska w rejon projektowanych 
zintegrowanych węzłów transportowych: Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Bielawy; 

 usprawnienia przesiadek pomiędzy środkami transportu publicznego w węzłach 
przesiadkowych; 

 utworzenia węzła przesiadkowego przy pętli tramwajowej Wilczak wraz z jego 
docelową lokalizacją przy ul. Plażowej; 

 konieczności działań w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Po analizie ww. wniosków wprowadzono zmiany w projekcie Planu Transportowego, 
w tym: 

 wprowadzono propozycję rozszerzenia oferty Systemu Biletu Metropolitalnego  
w zakresie uwzględniającym komunikację kolejową na obszarze całego 
województwa i w obszarach funkcjonalnie powiązanych z miastami37; 

 dostosowano scenariusz zlecania usług przewozowych do aktualnie 
obowiązującej polityki odnowy taboru38; 

 planowane do realizacji inwestycje w latach 2015-2025 uzupełniono o inwestycję 
budowy i przebudowy układu podstawowego dróg na terenie osiedla Eskulap; 

 wprowadzono zmianę numeracji linii międzygminnych, jako wariant docelowy; 

 skorygowano Katalog symboli stosowanych w komunikacji miejskiej. 

Projekt Planu Transportowego został uzgodniony z 9 gminami ościennymi39. Uwagi 
wniosły cztery gminy. Po analizie uzgodnień wprowadzono zmianę w ww. projekcie 
dotyczącą aktualizacji danych dotyczących liczby ludności w gminie Białe Błota. 
Pozostałe uwagi nie wymagały dokonania zmian w projekcie Planu Transportowego. 

(dowód: akta kontroli str. 229 – 230, 647 – 675) 

1.4.2. Przedmiotem społecznych konsultacji była planowana sieć połączeń 
komunikacji miejskiej oraz podstawowe zasady budowania rozkładów jazdy,  
w szczególności przygotowany we wrześniu 2015 r. dokument pn. „Nowa sieć 
połączeń komunikacji miejskiej w Bydgoszczy”. W dniach 12-25 października 2015 r. 
projekt planowanych zmian w sieci połączeń został wyłożony do publicznego wglądu 

                                                      
36 Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy i ZDMiKP – w 

BIP, ogłoszenia prasowe, wywieszenie ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych. Projekt Planu Transportowego był poddany 
konsultacjom społecznym w okresie od 13 maja do 12 czerwca 2013 r  

37 Ówcześnie obowiązująca oferta nie uwzględniała wszystkich połączeń kolejowych na obszarze województwa i obszarów 
powiązanych funkcjonalnie, propozycja odnosiła się do rozszerzenia oferty o kolejne połączenia.  

38 m.in. jednolite zasady obowiązujące wszystkich przewoźników zwłaszcza w zakresie odnowy taboru.  
39 Gminy: Białe Błota, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Osielsko, Solec Kujawski, Zławieś 

Wielka, Dobrcz. 
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mieszkańcom oraz był dostępny na stronie internetowej ZDMiKP40. W efekcie 
konsultacji41 w listopadzie 2015 r. ZDMiKP opracował nową wersję dokumentu,  
w którym wprowadzono m.in. następujące zmiany: 

a) zaprojektowano nowy układ komunikacji tramwajowej bazujący na 4 liniach 
trasowanych do Fordonu oraz zmianie częstotliwości bazowych na 10-20 min.; 

b) zwiększono częstotliwość kursów linii tramwajowych w godzinach wieczornych 
do 20 min.; 

c) wydłużono przebieg linii autobusowych: 61, 77 i 83; 
d) zwiększono częstotliwość kursowania na liniach autobusowych:64,68 i 79 (w tym 

kursów wieczornych). 

W związku ze zgłoszonymi wnioskami i propozycjami ZDMiKP w ww. dokumencie 
wyraził opinię dotyczącą m.in. korelacji tras i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej 
z połączeniami kolejowymi (lub stacjami kolejowymi), tj.:  

a) zachowanie bezpośredniego połączenia autobusowego Dworzec Główny – 
Fordon oraz Dworzec Główny – Centrum Onkologiczne (wnioski odrzucono  
z uwagi na planowane wprowadzenie linii tramwajowej nr 5); 

b) zwiększenie częstotliwości kursów tramwajowych na trasie Dworzec Główny  – 
Fordon (wniosek zaakceptowano); 

c) zachowanie bezpośredniego dojazdu z Dworca Głównego do dzielnic: 
Szwederowo, Wzgórze Wolności i Wyżyny (wniosek zaakceptowano, obsługę 
miały zapewnić linie tramwajowe: 7 i 8, oraz autobusowe: 53, 59, 61 i 73); 

d) wprowadzenie „cyklicznych” rozkładów jazdy (wniosek zaakceptowano; nowe 
rozkłady jazdy zostały oparte na cyklicznych, tj. łatwych do zapamiętania dla 
pasażerów rozkładach jazdy).  

(akta kontroli str.  79 – 161, 231 – 237) 

1.4.3. W latach 2011-2016 ZDMiKP nie odnotował skarg dotyczących standardu  
i jakości usług przewozowych na węzłach przesiadkowych. ZDMiKP 
ustosunkowywał się natomiast do wniosków/zapytań dotyczących ww. węzłów i ich 
obszarów funkcjonalnych, składanych przez radnych i dotyczących m.in.: braku 
dogodnego dojazdu i parkingu przy stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód, słabej 
widoczności tablic informacyjnych przy Dworcu PKP Bydgoszcz Główna, 
przywrócenia wcześniejszego przebiegu trasy linii nr 8342, wcześniejszego 
podjeżdżania autobusów na początkowy przystanek przy Dworcu PKP Bydgoszczy 
Leśna, przywrócenia koncepcji budowy linii tramwajowej na osiedlu Błonie. 

(dowód: akta kontroli str. 238) 

Na podstawie analizy skarg składanych do operatorów ustalono, iż w latach 2011 – 
2016 nie było skarg dotyczących zintegrowania publicznego transportu zbiorowego 
na węzłach przesiadkowych. W maju 2016 r. do jednego z operatorów, tj. MZK  
Sp. z o.o., wpłynęła skarga w zakresie dostępności publicznego transportu 
zbiorowego, dotycząca odjazdu autobusu z przystanku na węźle przesiadkowym 
Bydgoszcz Główna w momencie dobiegania pasażera do drzwi autobusu43. 

 (dowód: akta kontroli str.239 – 254) 

1.4.4. Na podstawie szczegółowej analizy rozkładów jazdy pojazdów dla linii 
przechodzących przez węzeł przesiadkowy Dworzec Wschód stwierdzono, że kursy 

                                                      
40 Data publikacji 12 października 2015 r. 
41 W dniach 12-25 października 2015 r. złożono 230 kart konsultacyjnych zawierających 525 wniosków i propozycji. Z tej 

liczby, po przeanalizowaniu przez ZDMiKP, odrzucono 287 (54,7%), zaakceptowano 207 (39,4%), wskazano do realizacji 
w późniejszym terminie 22 (4,2%), osiem nie dotyczyło projektu. 

42 Wcześniejszy przebieg trasy Dworzec PKP – Os. Tatrzańskie jako linia 93. 
43 Skarga została rozpatrzona przez operatora bez udziału ZDMiKP.  
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pojazdami niskopodłogowymi były prawidłowo oznaczone44. Kursy pojazdami 
niskopodłogowymi stanowiły 51,5%45 ogółu kursów, z czego: 

 autobusy niskopodłogowe stanowiły 65,1% ogółu autobusów skierowanych  
do obsługi tej trasy, przy czym siedem spośród 10 linii, których trasy przebiegały 
przez przystanek „Dworzec Wschód”, miało wyłącznie takie pojazdy,  

 tramwaje niskopodłogowe stanowiły 27,1%  ogółu tramwajów skierowanych  
do obsługi tej trasy, przy czym jedna linia, której trasa przebiegała przez 
przystanek „Dworzec Wschód”, nie miała w ogóle takiego pojazdu 

W godzinach szczytu46 162 kursy spośród 322 ogółem były realizowane przez tabor 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a częstotliwość ich kursowania wahała 
się w zależności od linii od 10 do 120 minut. 

Czas47 dojazdu z pętli początkowej do przystanku Dworzec Wschód wynosił od  
6 min. w przypadku linii autobusowej A6448 do 58 min. w przypadku linii nocnej 
A31N49.  

(dowód: akta kontroli str.76 – 77, 79 – 161,255) 

Prawidłowe oznakowanie rozkładów wywieszonych na przystankach potwierdzono 
podczas oględzin przeprowadzonych 6 i 7 lutego 2017 r. Na przystanku 
tramwajowym Bydgoszcz Dworzec Autobusowy znajdowały się nieaktualne rozkłady 
jazdy dla linii tramwajowej nr 3 (dla obu kierunków)50. Po interwencji ZDMiKP 
u przewoźnika (MZK Sp. z o.o.) 8 lutego wywieszono aktualne rozkłady jazdy.   

(dowód: akta kontroli str. 590 – 594) 

1.4.5. ZDMiKP w badanym okresie kontrolował sposób wykonywania usług przez 
przewoźników. Przeprowadzane kontrole dotyczyły: (a) podstawiania taboru 
zgodnego z umowami, (b) punktualności, (c) jakości wykonywanych usług 
przewozowych (np. czystość pojazdów, umieszczanie informacji, prowadzenie przez 
obsługę pojazdów sprzedaży biletów).  
W związku z niewłaściwym wykonywaniem umów ZDMiKP dokonywał zmniejszania 
wynagrodzeń przysługujących wykonawcom z tytułu zawartych umów na odpłatne 
świadczenie usług przewozowych; kwota potrąceń wyniosła ogółem 389,3 tys. zł,  
z tego w 2016 r. 61,9 tys. zł, w 2015 r. 87,0 tys. zł, w 2014 r. 70,8 tys. zł, w 2013 r. 
34,6 tys. zł, w 2012 r. 33,7 tys. zł, a w 2011 r. 101,3 tys. zł. 
W ramach tych kwot potrącenia: 

 w związku z podstawieniem przez wykonawców nieprawidłowego taboru 
wyniosły: w 2016 r. – 29,5 tys. zł; w 2015 r. – 60,5 tys. zł; w 2014 r. – 55,9 tys. zł; 
w 2013 r. – 7,9 tys. zł; w 2012 r. – 3,3 tys. zł; w 2011 r. – 12,4 tys. zł;  

 w związku z niepunktualnymi przejazdami wyniosły: w 2016 r. – 10,1 tys. zł;  
w 2015 r. – 5,4 tys. zł; w 2014 r. – 3,4 tys. zł; w 2013 r. – 9,6 tys. zł; w 2012 r. – 
21,2 tys. zł; a w 2011 r. – 76,3 tys. zł; 

                                                      
44 Kursy pojazdami niskopodłogowymi były oznaczone ramką przy godzinie odjazdu lub odpowiednią informacją na dole 

rozkładu jazdy (w przypadku, gdy wszystkie pojazdy kursujące na danej trasie były realizowane taborem niskopodłogowym). 
Linie nocne były dodatkowo oznaczone literą N. 

45 329 kursów spośród 639 ogółem było realizowane pojazdami niskopodłogowymi. 
46 Tj. w godz. 5:00 – 9:00 oraz 13:00 – 17:00.  
47 Analizą objęto wszystkie 14 linii, których trasy przechodzą przez przystanek Bydgoszcz Wschód. Pod uwagę brano czas 

przejazdu z pętli (w obu kierunkach przystanek początkowy) do przystanku Bydgoszcz Wschód określony w rozkładach 
jazdy obowiązujących 17.01.2017 r..   

48 Od pętli na ul. Przemysłowej. 
49 Od pętli w Podkowie. 
50 W rozkładzie jazdy dla linii nr 3 ujęto kursy pojazdem niskopodłogowym (zdjętym z tej trasy) natomiast godziny odjazdów 

były zgodne z obowiązującym rozkładem jazdy.   
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 w związku niezapewnieniem odpowiedniej jakości51 wykonywanych usług 
wyniosły: w 2016 r. – 22,3 tys. zł; w 2015 r. – 21,0 tys. zł; w 2014 r. – 11,6 tys. zł; 
w 2013 r. – 17,2 tys. zł; w 2012 r. – 9,2 tys. zł; a w 2011 r. – 12,6 tys. zł.  

(akta kontroli str. 256 – 276) 

1.5. Rozwiązania przyjęte w Planie Transportowym 

1.5.1. Pomimo opóźnienia dotyczącego uchwalenia wojewódzkiego planu 
transportowego52 uchwalony wcześniej Plan Transportowy53 był spójny z planem 
wojewódzkim w przedstawionym poniżej zakresie. Ujęto w nim linie komunikacyjne, 
na których zostało zaplanowane wykonywanie wojewódzkich przewozów 
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, tj. m.in. wskazano, iż na 
obszarze Bydgoszczy powinno zostać zapewnione skomunikowanie na stacji 
Bydgoszcz w kierunkach: Piła, Inowrocław, Toruń i Chojnice wykorzystując w tym 
celu linie kolejowe nr 18 (Kutno-Piła), nr 131 (Chorzów Batory – Tczew), nr 201 
(Maksymilianowo – Gdynia Port), nr 208 (Działdowo – Chojnice). W wojewódzkim 
planie transportowym ujęto m.in. zadanie dotyczące przystosowania wybranych 
stacji kolejowych w Bydgoszczy do pełnienia roli zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych w ramach aglomeracyjnej kolei BiT City wraz z pozostałymi, 
wytypowanymi w tym projekcie do modernizacji przystankami kolejowymi, oraz 
budowę nowych połączeń tramwajowych do Fordonu w Bydgoszczy w ramach 
realizacji projektu BiT City. W Planie Transportowym dla miasta Bydgoszczy 
uwzględniono przebudowę i budowę przystanków kolejowych na terenie miasta 
Bydgoszczy – Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Błonie, 
rewitalizację stacji i budynku dworcowego Bydgoszcz Główna (zadanie realizowane 
przez PKP), budowę trasy tramwajowej do Fordonu wraz z budową zintegrowanego 
węzła transportowego Bydgoszcz Wschód. 

(dowód: akta kontroli str. 277 – 278) 

1.5.2. Plan Transportowy dla miasta Bydgoszczy określał uwarunkowania 
zewnętrzne i wewnętrzne systemu transportowego Bydgoszczy, preferencje 
dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, ocenę i prognozę potrzeb 
przewozowych, kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego, obecną  
i planowaną ofertę przewozową, komunikację międzygminną, komunikację 
podmiejską, planowaną ofertę linii turystycznych, zasady organizacji rynku 
przewozów, politykę taborową, problematykę osób niepełnosprawnych, mierniki 
jakości usług przewozowych, rozwój systemów telematycznych, aktualnie 
obowiązujący system taryfowo-biletowy, system informacji pasażerskiej i przystanki. 

W 2013 r. na etapie opracowywania ww. Planu zwracano m.in. uwagę  
na postępujący wzrost motoryzacji i tendencję do użytkowania samochodów  
do podróży wewnątrzmiejskich, co będzie prowadziło do dalszego pogłębiania 
zatłoczenia ulic miasta w coraz dalszym oddaleniu od Śródmieścia, brak parkingów 
funkcjonujących w systemie przesiadkowym, łączącym podróż transportem 
indywidualnym z transportem publicznym (parkuj i jedź), brak nowoczesnych 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi środkami transportu,  
w tym brak powiązania transportu podmiejskiego z transportem miejskim, starzejący 
się i o niskim standardzie tabor komunikacji tramwajowej i autobusowej.  

                                                      
51 W szczególności: dopuszczenie do ruchu brudnego autobusu, nieprawidłowe i niekompletne oznakowanie, brak w pojeździe 

aktualnych informacji, niewłaściwa temperatura w pojeździe, nieprowadzenie przez obsługę pojazdu sprzedaży biletów, 
nieposiadanie przez kierowcę aktualnej, prowadzonej na bieżąco, karty drogowej. 

52 Wojewódzki plan transportowy uchwalony został 29 września 2014 r., tj. tj. po upływie ponad trzech lat i sześciu miesięcy od 
dnia wejścia w życie przepisów art. 9-14 uptz (przepisy uptz w dziale II rozdziale 2 pn. „Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego” weszły w życie 1 marca 2011 r.). 

53 Uchwała nr XLVI/968/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Cele i kierunki określone w Planie Transportowym miały sprzyjać również 
działaniom zmierzającym do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska poprzez 
preferowanie działań m.in. w zakresie rozwoju transportu szynowego, odnowy 
taboru czy wykorzystania transportu rowerowego.  

(dowód: akta kontroli str. 277, 279) 

1.5.3. Stopień realizacji wybranych zamierzeń uwzględnionych w Planie 
Transportowym, według stanu na 31 grudnia 2016 r., przedstawiał się następująco:  

a) w zakresie projektowania układu komunikacyjnego założono m.in. 
dopasowywanie podaży miejsc do występującego popytu na usługi przewozowe 
oraz unowocześnianie i podnoszenie standardów dotyczących taboru. 

Naczelnik Wydziału Organizacji Transportu poinformował m.in., że monitorowanie 
tych celów odbywa się na podstawie prowadzonych przez ZDMiKP badań i analiz 
oraz kontroli jakości świadczonych usług, obejmujących m.in. kontrolę napełnień i 
potoków pasażerskich w środkach komunikacji publicznej (każda linia co najmniej 
jeden raz na dwa lata)54. Podał,  że przeprowadzane są również kontrole jakości 
świadczonych usług (m.in. w zakresie czystości i wyposażenia)55. 

b) w zakresie planowania zmian w układzie komunikacyjnym założono m.in. 
wydłużenie linii tramwajowych nr 3 i 7 do dzielnicy Fordon (przy średniej 
częstotliwości kursowania tych linii co 3-4 minuty) oraz włączenie do obsługi 
komunikacyjnej nowych obszarów miasta. 

Naczelnik Wydziału Organizacji Transportu poinformował, że zamiast dwóch 
planowanych linii (nr 3 i 7) uruchomiono cztery linie (nr 3, 5, 7 i 10), które w szczycie 
osiągają średnią częstotliwość co 4 minuty. Ponadto podał, że nowymi obszarami 
miasta włączonymi do obsługi komunikacyjnej był m.in. obszar Zakładów 
Chemicznych Zachem w Bydgoszczy.  

c) w zakresie komunikacji międzygminnej założono m.in. utworzenie połączeń  
z Białymi Błotami i Osielskiem. 

Naczelnik Wydziału Organizacji Transportu poinformował, że poza liniami 
międzygminnymi dojeżdżającymi do miejscowości położonych na terenie gmin: Białe 
Błota (nr 91, 92) oraz Osielsko (nr 93 i 94) funkcjonują również: linia nr 95  
(w ramach porozumienia z gminą Dobrcz i Osielsko) oraz sezonowa linia nr 99  
(w ramach porozumienia z gminą Nowa Wieś Wielka). 

d) w zakresie odnowy taboru tramwajowego założono, że: [1] w 2014 r. zostaną 
zakupione 3 szt. nowych tramwajów (w przypadku pozyskania dofinansowania  
z Unii Europejskiej), w 2015 r. 12 szt. nowych tramwajów, w 2017 r. 10 szt. 
tramwajów; [2] maksymalny średni wiek taboru autobusowego w poszczególnych 
latach nie przekroczy: w 2014 r. – 9 lat, w 2015 r. – 8 lat, w 2016 r. – 7 lat,  
w 2017 r. – 6 lat, w 2018 r. – 5 lat. 

Naczelnik Wydziału Organizacji Transportu poinformował, że w 2014 r. nie 
zrealizowano zakupu trzech szt. nowych tramwajów z powodu nieuzyskania 
środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2015 r. zakupiono 12 szt. tramwajów  
w ramach budowy połączenia tramwajowego do Fordonu. Podał, że obecnie trwa 
procedura przetargowa na zakup 18 szt. nowych tramwajów, z czego trzy tramwaje 
krótkie mają zostać dostarczone w 2017 r., a 15 szt. tramwajów długich w 2018 r. 
Wskazał, że do 2020 r. zakładano zakup w sumie 25 nowych tramwajów, a zostanie 
zakupionych 30 sztuk. W kwestii założeń dotyczących odnowy taboru 

                                                      
54 W wyniku tych analiz aktualizowane są rozkłady jazdy, wielkość taboru a także infrastruktura na przystankach. 
55 Skutki tych kontroli opisano w punkcie 1.4.5 niniejszego wystąpienia. 
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autobusowego podał, że zostały one zrealizowane, tj. w poszczególnych latach 
maksymalny średni wiek taboru autobusowego wynosił odpowiednio: w 2014 r. – 
8,03 lat; w 2015 r. 6,19 lat; w 2016 r. – 5,48 lat. 

e) w zakresie wartości granicznych (docelowych) jakości usług przewozowych 
założono: [1] prędkość komunikacyjna 18,0 km/h-23,0 km/h; [2] wskaźnik 
wykorzystania zdolności przewozowej (w godzinach szczytu): do 75%; 
[3] wskaźnik punktualności: 5%-8% (odsetek kursów niepunktualnych); 
[4] procent wykonania pracy przewozowej: 98,0-99,99%; [5] kontrola 
bezpośrednia środków transportu: 0,2-2,0% (procent uchybień). 

Według informacji uzyskanych od ZDMIKP realizacja ww. wskaźników na koniec 
2016 r. wynosiła: [1] prędkość komunikacyjna 22,12 km/h; [2] wskaźnik 
wykorzystania zdolności przewozowej (w godzinach szczytu): do 65%; [3] wskaźnik 
punktualności: 8,78% (odsetek kursów niepunktualnych); [4] procent wykonania 
pracy przewozowej: 99,64%; [5] kontrola bezpośrednia środków transportu: 0,3% 
(procent uchybień). 

Wartości wskaźników osiągnięto w przyjętych granicach, za wyjątkiem wskaźnika 
punktualności, który o 0,78% przekraczał założony poziom. Naczelnik Wydziału 
Organizacji Transportu poinformował, że wynikało to z sytuacji drogowo-ruchowej  
na bydgoskich ulicach, a zwłaszcza z zatorów drogowych tworzących się  
w godzinach szczytów komunikacyjnych. Wpływ na przekroczenie tego wskaźnika 
miały również roboty drogowe i związane z nimi zakłócenia w ruchu. 

(dowód: akta kontroli str.280 – 298) 

Odnośnie do realizacji ww. założeń oraz ewentualnej potrzeby aktualizacji zapisów 
Planu Transportowego dla Bydgoszczy Naczelnik Wydziału Organizacji Transportu 
poinformował m.in., że: Plan Transportowy dopuszcza modyfikację w zakresie linii 
tramwajowych funkcjonujących w Bydgoszczy, jak również w zakresie trasowania 
linii tramwajowych. Podał, że przy spełnieniu ogólnych założeń dotyczących zasad 
rozliczeń i standardów jakości Plan Transportowy dopuszcza również modyfikację 
sieci połączeń zarówno międzygminnych, jak i wewnątrzmiejskich. Poinformował 
również, że ZDMiKP nie widzi obecnie konieczności aktualizacji Planu 
Transportowego. Podał, że Plan jest dość elastyczny i dopuszcza szereg 
modyfikacji w stosunku do założonych przebiegów linii z zachowaniem ogólnych 
zasad co do standardów i jakości sieci połączeń. Zakłada się, że aktualizacja Planu 
Transportowego nastąpi po oddaniu do użytku linii tramwajowej na ul. Kujawskiej 
i ustabilizowaniu się siatki połączeń. Wskazał, że innymi czynnikami, które 
determinowałyby aktualizację Planu Transportowego, są według ZDMiKP: 
[1] zmiana polityki miasta w zakresie współpracy z gminami ościennymi; [2] zmiana 
polityki miasta w zakresie odnowy taboru; [3] zmiana polityki miasta w zakresie 
sposobu organizacji rynku przewozów w Bydgoszczy; [4] decyzja o realizacji 
nowych, dużych, kluczowych inwestycji tramwajowych innych niż opisane w Planie. 

 (dowód: akta kontroli str. 297 – 298) 

1.6. Umowy transportowe 

1.6.1. W okresie przejściowym, o którym mowa w art. 84 ust. 2 uptz, ZDMiKP zawarł 
cztery umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
(z MZK sp. z o.o.). Czas trwania ww. umów nie przekraczał trzech lat.  

(dowód: akta kontroli str. 31,303) 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.6.2. Na koniec 2016 r. usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych 
znajdujących się w obszarze funkcjonalnym węzłów przesiadkowych56 zapewniało 
trzech operatorów: KDD Trans sp. z o.o., MZK sp. z o.o. i Tramwaj Fordon sp. z o.o. 
Ww. podmioty zostały wybrane w trybie powierzenia zadania podmiotowi 
wewnętrznemu oraz w trybie przetargu nieograniczonego (w jednym przypadku).  
W umowach transportowych zawartych z ww. podmiotami wskazano m.in. 
tabelaryczne rozkłady jazdy, plan wozo-/pociągokilometrów, wyposażenie  
i oznakowanie taboru oraz obsługę urządzeń kasujących; zadania służby nadzoru 
ruchu, zasady kontroli jakości realizacji rozkładów jazdy wg automatycznego 
systemu kontroli, zasady kontroli czystości pojazdów, regulamin przewozu osób  
i bagażu pojazdami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, system ITS57 
dla komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, plan awaryjny organizacji ruchu.   

Przy udzieleniu zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu 
zbiorowego58 na liniach obejmujących ww. węzły przesiadkowe, ZDMiKP wskazał  
w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. parametry linii określające relacje, długość 
linii, liczbę i rodzaj wymaganego taboru oraz wyposażenia, które zostały następnie 
ujęte w treści zawartej umowy transportowej.   

Wszystkie ww. umowy transportowe zawierały zapisy dotyczące kontroli wykonania 
standardów określonych w umowie. Stosownie do tych zapisów wynagrodzenie 
wykonawcy lub ustalona rekompensata miała ulec zmniejszeniu z powodu 
niewłaściwej jakości wykonywanych usług w przypadkach określonych w umowie. 

(dowód: akta kontroli str.30, 303) 

1.6.3. Ww. umowy transportowe w odniesieniu do Planu Transportowego miasta 
Bydgoszczy wskazywały m.in., że: 

 każdy autobus ma być wyprodukowany w 2014 r., każdy fabrycznie nowy i każdy 
niskopodłogowy; 

 średni wiek taboru ma być zgodny z Planem Transportowym; 

 do obowiązków organizatora należy opracowanie i wdrażanie polityki 
transportowej lub strategii rozwoju transportu publicznego również we 
współpracy z operatorem, w tym dążenia do zapewnienia priorytetów dla 
pojazdów komunikacji miejskiej; zapewnienia właściwej organizacji ruchu 
zgodnie z polityką transportową miasta, umożliwiającą operatorowi wykonywanie 
warunków umowy na warunkach określonych w umowie. 

(dowód: akta kontroli str.30,303) 

1.6.4. Załącznikami do umów transportowych były tabelaryczne rozkłady jazdy.  
W umowach wskazano, że zamawiający/organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w rozkładach jazdy m.in. w zakresie zmiany trasy przebiegu, likwidacji linii, 
uruchomienia nowych wariantów. Wskazano też, że organizator zobowiązany jest 
do przygotowania i przekazywania operatorowi tabelarycznych i wozowych 
rozkładów jazdy na poszczególne linie oraz aktualnych rozdzielników taboru. 

(dowód: akta kontroli str.30,303) 

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

                                                      
56 Przyjęto węzły przesiadkowe: Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz 

Błonie oraz Dworzec Autobusowy w Bydgoszczy. 
57 Inteligentny System Transportowy (ang. Intelligent Transportation Systems): system, w którym zastosowano zarówno 

elementy usprawniające transport publiczny, jak i poprawiające warunki ruchu kołowego na skrzyżowaniach, wykorzystanie 
miejsc parkingowych na terenie Śródmieścia, czy też elementy naprowadzające kierowców na trasy alternatywne, albo 
informujące o warunkach ruchu, o warunkach pogodowych, czy pasażerów o funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej.  

58 Dotyczy umowy obowiązującej wg stanu na koniec 2016 r. (nr 41/IT/2014 z 7 kwietnia 2014 r. zawartej KDD Trans sp. z 
o.o.), której wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Do 9 sierpnia 2017 r. ZDMiKP nie przedłożył Prezydentowi Miasta Bydgoszczy 
projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, udostępnionych operatorom 
i przewoźnikom, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów59, mimo 
opracowania stosownego projektu. Skutkiem tego Rada Miasta Bydgoszczy nie 
podjęła w tym zakresie uchwały, o której mowa w art. 15 ust. 2 uptz. Naczelnik 
Wydziału Organizacji Transportu wyjaśnił, że przedstawienie projektu uchwały 
Radzie Miasta i dalsze jego procedowanie jest uwarunkowane rozwianiem 
wątpliwości w kwestiach dotyczących interpretacji art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 
pkt. 6 uptz, tj. m.in.: możliwości wyznaczenia przystanków udostępnionych 
wyłącznie operatorom oraz udostępnionych wyłącznie przewoźnikom, możliwości 
korzystania przez operatorów lub przewoźników z innych przystanków nie objętych 
uchwałą, możliwości utworzenia przystanku tymczasowego (np. na czas imprezy 
masowej) bez wprowadzania zmian w uchwale.  

W ocenie NIK wątpliwości dotyczące interpretacji art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 
pkt. 6 uptz nie stanowią uzasadnienia dla nieprzekazania Prezydentowi Miasta 
Bydgoszczy projektu ww. uchwały przez ZDMiKP. Na skutek powyższego Miasto 
Bydgoszcz nie zrealizowało zadania z zakresu organizacji publicznego transportu 
zbiorowego określonego w art. 15 ust. 1 pkt. 6 uptz, tj. nie określiło przystanków 
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, 
udostępnionych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków i zasad korzystania 
z tych obiektów. 

 (dowód: akta kontroli str.200, 205 – 228, 833) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność ZDMiKP w zbadanym zakresie. 

2. Realizacja inwestycji dotyczących publicznego transportu 
zbiorowego 

2.1. Przygotowanie realizacji inwestycji w ramach Projektu 

2.1.1. W studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa wiaduktów i przystanków 
kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City” jako 
preferowany wybrano wariant inwestycyjny polegający na:  

 w odniesieniu do węzła Bydgoszcz Błonie: budowie dwóch peronów wraz  
z dojściami, modernizacji istniejącej kładki dla pieszych (z budową trzech wind 
oraz dwóch konstrukcji umożliwiających dojście do wind po zewnętrznych 
stronach kładki) oraz przebudowie układu drogowego ulicy Madalińskiego wraz  
z budową pętli autobusowej oraz parkingu samochodowego na 20 miejsc  
i rowerowego na 20 miejsc;  

 w odniesieniu do węzła Bydgoszcz Leśna: rozbiórce istniejącego peronu 
wyspowego i budowie dwóch peronów jednokrawędziowych, wraz z budową 
dojść i przejścia podziemnego, parkingu (kiss&ride) oraz parkingu rowerowego 
na 20 miejsc wraz ze ścieżkami rowerowymi oraz przebudową pętli autobusowej; 

 w odniesieniu do węzła Bydgoszcz Bielawy: budowie dwóch peronów w miejscu 
przeznaczonych do rozbiórki peronów kolejowych wraz z dojściami od strony 
przejazdu kolejowego. 

                                                      
59 Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. d Statutu ZDMiKP (w brzmieniu nadanym  uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr IX/55/11 
z 23 marca 2011 r.) ZDMiKP miał realizować zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie ustawy o 
publicznym transporcie zbiorowym m.in. poprzez opracowywanie projektów aktów prawnych określających przystanki, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, wraz z ustaleniem warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów.   
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W studium określono również wskaźniki ekonomiczne dotyczące realizacji inwestycji 
jak: wartość ENPV60 na poziomie 97 816 tys. zł,  ekonomiczna wewnętrzna stopa 
zwrotu na poziomie 13,44% oraz wskaźnik korzyści BCR61 na poziomie 2,24. 

(dowód: akta kontroli str. 299 – 300)     

2.1.2. Projekty budowalne zostały złożone w siedzibie ZDMiKP 31 lipca 2014 r., tj.  
w terminie określonym w umowie nr 46/TB/13 z 4 kwietnia 2013 r. oraz aneksem 
nr 4/2014. Dokumentacja została odebrana z uwagami 20 sierpnia 2014 r., a jej 
ostateczny odbiór (po usunięciu wszystkich uwag) nastąpił 24 kwietnia 2015 r. Na 
podstawie odebranej dokumentacji projektowej Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydali pozwolenia na budowę oraz zgody na 
realizację inwestycji drogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 299 – 302, 304 – 372)     

2.1.3. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy nr 46/TB/13 
zawierała opisy dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych dla każdego  
z projektowanych węzłów, tj. Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Leśna oraz Bydgoszcz 
Błonie, co było zgodne z art. 34 ust. 3 pkt. 2 upb. Zgodnie z powyższą 
dokumentacją na węzłach: Bydgoszcz Błonie zaprojektowano dwa perony  
1-krawędziowe o szerokości 4,5m i długości 200m, Bydgoszcz Bielawy 
zaprojektowano dwa perony długości 200m, a Bydgoszcz Leśna zaprojektowano 
dwa perony 1-krawędziowe o szerokości 4,5m i długości 300m. Na wszystkich 
przystankach kolejowych zaprojektowano krawędź peronową o wysokości 0,76m 
nad PGS62, a odległość peronu od osi toru miała wynosić 1725mm. Powyższe 
założenia były zgodne z ówcześnie obowiązującymi normami.  

Dokumentacja projektowa dotycząca węzła Bydgoszcz Bielawy nie uwzględniała 
konieczności budowy zabezpieczenia (rogatki) przy dojściu do peronu nr 1 na 
kolejowym przystanku osobowym Bydgoszcz – Bielawy (przy przejeździe kolejowym 
pomiędzy ulicami: Kamienna i Inwalidów), co opisano w dalszej treści wystąpienia, 
w części dotyczącej ustalonych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str.299 – 302) 

Jak wyjaśnił Dyrektor ZDMiKP, „Zarząd współpracuje ze środowiskiem osób  
z dysfunkcją wzroku od wielu lat. W ramach współpracy (…) w styczniu 2012 r. 
powstały pierwsze „Wytyczne do stosowania elementów informacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych” określające rodzaj i lokalizacje płytek dla niepełnosprawnych  
w obrębie skrzyżowań oraz przystanków komunikacji publicznej. Następnie na bazie 
doświadczeń użytkowania (…) w kwietniu 2013 r. powstały „Poprawione Wytyczne 
do stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych” 
uwzględniające ich sugestie i uwagi.” 

(dowód: akta kontroli str.524 – 576)     

2.1.4. Projekty budowlane zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy 14 kwietnia (Bielawy i Błonie) oraz 25 kwietnia 2015 r. (Leśna) i na ich 
podstawie wydano pozwolenia na roboty budowalne. W dokumentacji projektowej 
prawidłowo opisano przedmiot zamówienia.  

(dowód: akta kontroli str. 299 – 301)     

2.1.5. Miasto Bydgoszcz oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane 
przez ZDMiKP63 ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych 

                                                      
60  Z ang. „economic net present value” - ekonomiczna wartość bieżąca projektu. 
61 Z ang. „benefits to costs ratio” – wskaźnik uzyskanych korzyści w stosunku do poniesionych nakładów 
62 Ponad Główkę Szyny. 
63 Dalej: „Zamawiający” 
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dla trzech zadań realizowanych w ramach Projektu64. Wartość przedmiotu 
zamówienia została ustalona na kwotę 47 652,8 tys. zł netto65, w tym wartość 
przewidywanych zamówień uzupełniających na kwotę 15 884,3 tys. zł netto66.  
Wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
opracowanego na podstawie umowy nr 46/TB/13. 

Zgodnie z SIWZ67 na wykonanie robót budowlanych przy wyborze wykonawcy 
zastosowano następujące kryteria oceny ofert: cena (97%) oraz okres udzielenia 
gwarancji na roboty budowlane wykonane w części miejskiej kontraktu (3%).      

W projekcie umowy na roboty budowlane dołączonym do SIWZ określono prawa  
i obowiązki wykonawcy w zakresie m.in. zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz wykupu odpowiednich polis, czym zabezpieczono interesy 
zamawiającego.   

Zamawiający zamieścił stosowne ogłoszenia o zamówieniu oraz powołał komisję 
przetargową68, która wybrała najkorzystniejszą ofertę spośród dwóch złożonych  
w postępowaniu. Krajowa Izba Odwoławcza, w związku z odwołaniem wniesionym 
przez drugiego oferenta,  nakazała wyrokiem z 26 maja 2015 r. unieważnić wybór 
najkorzystniejszej oferty oraz wykluczyć z postępowania pierwotnie wybranego 
wykonawcę - z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału  
w postępowaniu. W następstwie tego wyroku komisja przetargowa wybrała jako 
najkorzystniejszą ofertę jedyną spośród podlegających ocenie.     

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zawartej umowy nr 80/IR/15 na roboty 
budowlane pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – 
toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City” był tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie.  

(dowód: akta kontroli str. 299 – 301) 

2.2. Nadzór nad realizacją inwestycji w ramach Projektu 

2.2.1. ZDMiKP przekazał wykonawcy plac budowy 15 czerwca 2015 r., czym 
zachowano termin określony w umowie nr 80/IR/1569. 

(dowód: akta kontroli str. 301) 

2.2.2. Na podstawie miesięcznych raportów sporządzonych przez Inżyniera 
Kontraktu70 stwierdzono, że IK na bieżąco dokonywał oceny jakości i zgodności 
materiałów i wykonanych robót w ramach zleconego zadania inwestycyjnego,  
a o powstałych problemach informował ZDMiKP. Problemy były niezwłocznie 
rozwiązywane przez Inspektorów nadzoru, a w razie potrzeby przez Biuro 
Projektów. Wszelka dokumentacja była bieżąco przekazywana Zarządowi. Poprzez 
IK zapewniono skuteczny nadzór nad wykonywaniem obowiązków wykonawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 301) 

2.2.3. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że roboty budowlane 
realizowane w poszczególnych branżach dotyczące badanych trzech węzłów 
komunikacyjnych były wykonywane zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.  

(dowód: akta kontroli str. 301) 

                                                      
64 Tj. Budowy węzłów: Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy(Etap 1) oraz Bydgoszcz Błonie. 
65 Co stanowiło równowartość 11 279 032 euro. 
66 Co stanowiło równowartość 3 759 677 euro. 
67 Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
68 Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 marca 2015 r., komisję przetargową 

powołano Decyzją Dyrektora z dnia 20 lutego 2015 r. po uzyskaniu zgody Samorządu Województwa i jednocześnie 
określono zakres jej działania.    

69 Tj. do 26 czerwca 2015 r. 
70 Dalej: ”IK”. 
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2.2.4. Na podstawie zapisów w protokole odbioru końcowego z 20 kwietnia 2016 r. 
oraz dokumentacji powykonawczej stwierdzono, że zamówienia na roboty 
budowlane zrealizowano zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik 
do SIWZ.  

(dowód: akta kontroli str. 301 – 302, 426 – 447) 

2.2.5. W trakcie realizacji inwestycji dokonano czterokrotnie71 zmiany 
wynagrodzenia wykonawcy (w związku ze zmianą technologii), co skutkowało 
obniżeniem tego wynagrodzenia z 36 822 tys. zł do 34 944 tys. zł. Ponadto w trakcie 
realizacji inwestycji wydłużono termin realizacji umowy do 15 marca 2016 r.72  
ze względu na niezrealizowanie przez PKP PLK sieci światłowodowej na żadnym  
z przystanków. Wiązało się to z koniecznością zmiany technologii wykonania robót. 
Powyższe zmiany nie naruszały przepisów art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych73.  

(dowód: akta kontroli str. 299, 676) 

2.2.6. W trakcie realizacji inwestycji wykonawcy robót dwukrotnie74 zlecano 
wykonanie robót dodatkowych oraz dwukrotnie75 zlecano wykonanie robót 
zamiennych za roboty zaniechane. Podpisanie stosownych aneksów poprzedzało 
sporządzenie protokołów konieczności, w których wskazano przyczyny wykonania 
robót dodatkowych (niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej), a zastosowane technologie zamienne nie zwiększały 
wartości zamówienia.  

(dowód: akta kontroli str. 299, 676) 

2.2.7. Na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji 
obiektów zrealizowanych w ramach zadania „Budowa wiaduktów i przystanków 
kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz” 
(spisanego 20 kwietnia 2016 r.) stwierdzono, że Zamawiający terminowo odebrał 
roboty. Terminowo usunięto również wskazane w powyższym dokumencie usterki. 

W protokole odbioru w zakresie przystanku Bydgoszcz Bielawy wskazano zalecenia 
wykonania wyjścia z peronu nr 2 na przystanek autobusowy do 31 października 
2016 r. oraz wykonania zabezpieczenia rogatkami i uzyskania minimalnej 
szerokości przejścia przy dojściu do peronu nr 1 od strony przejazdu kolejowego (do 
30 września 2016 r.). W związku z drugim zaleceniem nie dopuszczono do 
eksploatacji wskazanego dojścia do czasu wykonania przedmiotowego 
zabezpieczenia. Termin zamknięcia dojścia do peronu nr 1 został wydłużony do 
30 września 2017 r. z uwagi na przedłużające się ze strony PKP S.A. procedury 
dotyczące zatwierdzenia map do celów projektowych na terenie przyszłej inwestycji.  

 (dowód: akta kontroli str. 377 – 398, 426 – 458) 

2.2.8. Zamawiający dwukrotnie76 dokonywał przeglądów na terenach 
zrealizowanych inwestycji, przy okazji odbiorów usunięcia usterek wskazanych  
w protokole odbioru robót z 20 kwietnia 2016 r. Podczas tych przeglądów nie 
stwierdzano innych usterek.  

(dowód: akta kontroli str.448 – 458) 

                                                      
71 Na podstawie aneksów 6/2016 z 29 marca 2016 r. ,8/2016 z 14 marca 2016 r., 9/2016 z 15 marca 2016 r. oraz aneksem nr 

10/2016 z 15 marca 2016 r. 
72 Pierwotny określono na 21 grudnia 2015 r. 
73 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., dalej: „pzp” 
74 Na podstawie aneksów nr 8/2016 z 14 marca 2016 r. oraz nr 10/2016 z 15 marca 2016 r. 
75 Zgodnie z aneksem nr 6/2016 z 29 stycznia 2016 r. oraz aneksem nr 9/2016 z 15 marca 2016 r. 
76 Tj. 19.07.2016 r. i 4.11.2016 r. 
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2.2.9. Płatności za poszczególne etapy robót były dokonywane po spełnieniu 
warunków oraz w terminach określonych w umowie nr 80/IR/15. Nie wystąpiły 
przypadki niewywiązania się Zamawiającego z obowiązków względem wykonawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 301, 677) 

2.2.10. Nie stwierdzono przypadków nieterminowego wykonywania obowiązków 
przez wykonawcę, w związku z czym nie nakładano na niego kar przewidzianych  
w umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 301, 426 – 447) 

2.2.11. Jak wyjaśnił Dyrektor ZDMiKP, Zarząd prowadził działania promocyjne 
mające zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej na trasie Bydgoszcz –
Toruń. Nie było natomiast działań informacyjno-promocyjnych promujących bilet 
metropolitalny, ponieważ nie została podpisana umowa o dofinansowanie dla tego 
projektu. Wprowadzony został bilet aglomeracyjny, który – jak poinformował 
Dyrektor – jest promowany na stronie internetowej ZDMiKP, w biletomatach  
i infokioskach. 

(dowód: akta kontroli str. 524 – 531) 

2.3. Dozór i utrzymanie urządzeń do obsługi pasażerów, w tym osób 
niepełnosprawnych 

W toku oględzin przeprowadzonych 6 i 7 lutego 2017 r. stwierdzono, że nowo 
wybudowana infrastruktura na przystankach kolejowych Bydgoszcz Błonie, 
Bydgoszcz Leśna oraz Bydgoszcz Bielawy była utrzymana w dobrym stanie 
technicznym, a wszystkie zainstalowane windy były sprawne. Niemniej jednak 
stwierdzono: grafitti na nowo wybudowanych windach na węźle Bydgoszcz Błonie 
oraz w tunelu prowadzącym na perony przy Bydgoszcz Leśna oraz spękane  
i uszkodzone oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących na obu wyżej 
wymienionych węzłach. 

 (dowód: akta kontroli str.484 – 523) 
Jak wyjaśnił Dyrektor ZDMiKP: „Grafitti w tunelu dworca Bydgoszcz Leśna zostanie 
usunięte w najbliższym czasie, nieczystości w tunelu i windach sprzątane są na 
bieżąco. Pozostałe elementy zostaną oczyszczone po uzyskaniu środków 
finansowych. Uszkodzone ścieżki prowadzące w tunelu i na kładce zostaną 
naprawione przez wykonawcę firmę Strabag sp. z o.o. w ramach gwarancji.” 

(dowód: akta kontroli str.524 – 576) 

2.4. Osiągnięcie zakładanych celów Projektu 

W związku z zadaniem pn. budowa wiaduktów i przystanków kolejowych  
w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City-Bydgoszcz określono dwa 
wskaźniki produktu dla całego projektu:  

 liczba wybudowanych obiektów park&ride – 2 (1 na terenie Bydgoszcz Błonie), 

 liczba wybudowanych obiektów bike&ride – 3 (po 1 na terenie Bydgoszcz Błonie 
i Bydgoszcz Leśna). 

Jako wskaźnik rezultatu przyjęto liczbę pasażerów korzystających z komunikacji 
miejskiej – 30 295 osoby/rok. W raporcie z osiągniętych efektów złożonym za 
2016 r. wskazano, że osiągnięte wartości wskaźników rezultatu zostaną obliczone 
na koniec 2018 roku77, a beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia statusu 
Projektu funkcjonującego w terminie do 30 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 301) 

                                                      
77 Pierwotnie wskaźniki rezuktatu miały być liczone na koniec 2016 r., jednakże termin ten został przesunięty ze względu na 

brak ostatecznego rozliczenia zadania (brak rogatki na Bydgoszcz – Bielawy). 
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2.5. Integracja oferty przewozowej i poprawa atrakcyjności publicznego 
transportu zbiorowego na terenie B-TOM 

2.5.1. Założenia Projektu były spójne z założeniami planów transportowych78. 
Zwiększenie liczby darmowych miejsc parkingowych (dla rowerów oraz 
samochodów), budowa infrastruktury w okolicy kolejowych stacji i przystanków 
osobowych oraz budowa i modernizacja peronów na tych stacjach i przystankach 
stanowiły podstawę do zwiększenia atrakcyjności publicznego transportu 
zbiorowego na terenie B-TOM. Skutki wprowadzonych rozwiązań zostaną ocenione 
dopiero w 2018 r.79  

(dowód: akta kontroli str. 277, 299 – 302) 
2.5.2. Na podstawie zbadanej dokumentacji oraz w wyniku przeprowadzonych 
oględzin stwierdzono, że wybudowane w ramach Projektu węzły przesiadkowe 
Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Bielawy były dobrze 
skomunikowane80. Jeden spośród ww. węzłów (Bydgoszcz Leśna) posiadał 
wszystkie wymagane elementy dla zintegrowanego węzła przesiadkowego81.  

(dowód: akta kontroli str.299 – 302, 488 – 523, 590 – 592) 

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

1. ZDMiKP nie podejmował do czasu dokonania odbioru robót, tj. do 20 kwietnia 
2016 r., działań zmierzających do zabezpieczenia dojścia do peronu nr 1 na 
przystanku kolejowym Bydgoszcz Bielawy od strony przejazdu kolejowego 
zlokalizowanego pomiędzy ul. Inwalidów i Kamienną tj., budowy rogatki. 
Dokumentacja projektowa w części dotyczącej węzła Bydgoszcz Bielawy (zlecona 
do wykonania w ramach Projektu na podstawie umowy 46/TB/13 z dnia 4 kwietnia 
2013 r.) nie przewidywała zastosowania takiego rozwiązania.  

Konieczność budowy zabezpieczenia była podnoszona przez PKP PLK na etapie 
opiniowania dokumentacji wykonawczej82, tj. przed złożeniem wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę oraz w trakcie budowy83, jednak ZDMiKP nie podjął działań 
zmierzających do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a także do 
zwiększenia zakresu inwestycji, ani do przeprowadzenia odrębnego postępowania  
w celu wykonania przedmiotowego zabezpieczenia. Działania w tym zakresie 
zostały podjęte dopiero po zgłoszeniu przez komisję usterek do protokołu odbioru 
końcowego84.Wskutek braku powyższego zabezpieczenia nowo wykonane dojście 
do peronu zostało zamknięte ze względu na brak dopuszczenia do eksploatacji.  
W wyniku tego peron nr 1 pozostaje niedostępny m.in. dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 

Brak działań ze strony ZDMiKP w zakresie dokonania odpowiednich zmian  
w dokumentacji projektowej nie uwzględniającej ww. zabezpieczenia dojścia do 
peronu nr 1 przystanku osobowego Bydgoszcz Bielawy, a także niepodejmowanie 
kroków na etapie realizacji inwestycji zmierzających do zlecenia wykonania tego 
zabezpieczenia skutkowały niedopuszczeniem do eksploatacji i zamknięciem nowo 
wykonanego dojścia do ww. peronu przy odbiorze robót budowlanych. Od 

                                                      
78 Dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla miasta Bydgoszczy. 
79 Jak wskazano w punkcie 2.4. niniejszego wystąpienia. 
80 W pobliżu przystanków kolejowych znajdowały się przystanki komunikacji publicznej, które umożliwiały podróżnym dotarcie 

bezpośrednio lub z jedną przesiadką do wszystkich dzielnic Bydgoszczy.  
81 Parkingi dla rowerów i samochodów, windy dla osób mających trudności z poruszaniem się, punkty sprzedaży biletów 

komunikacji miejskiej. 
82 W protokole ZWIODP/025/2014 z 15.12.2014 r. 
83 W protokole z Rady Budowy nr 14 z 6.10.2015 r. 
84 Załącznik nr 9 do protokołu odbioru końcowego dla zadania przebudowy przystanków osobowych Bydgoszcz Bielawy, 

Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Błonie, spisanego 20.04.2016 r.   
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faktycznego 
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20 kwietnia 2016 r., tj. od daty odbioru robót budowlanych, peron nr 1 był 
niedostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się. 

Tym samym naruszono wymogi art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane85, stosownie do którego ww. obiekt budowlany jako całość oraz 
jego poszczególne części należało wybudować w sposób określony w przepisach,  
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne,  
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.   

(dowód: akta kontroli str. 299 – 301, 373 – 425)  

Dyrektor ZDMiKP wyjaśnił m.in., że pierwotnie zakładano jednoetapową rozbudowę 
węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy, z wyposażeniem w pełną infrastrukturę 
komunikującą przystanek kolejowy z terenami przyległymi (w tym również 
infrastrukturę służącą osobom niepełnosprawnym). Podał, iż na tym etapie 
pozostawienie dotychczasowego sposobu obsługi komunikacyjnej przystanku,  
z wykorzystaniem istniejącego przejazdu pomiędzy ul. Kamienną a Inwalidów, nie 
było brane pod uwagę. Ze względów finansowych zaszła konieczność dokonania 
podziału inwestycji na dwa etapy realizacyjne, z czego w pierwszym założono 
przebudowę peronów kolejowych, natomiast rozbudowę układu drogowego oraz 
budowę kładki łączącej tereny przyległe z peronami kolejowymi pozostawiono do 
realizacji w etapie drugim. Wskazał, iż na etapie uzgadniania projektu budowlanego 
PKP PLK nie zgłaszało zastrzeżeń do sposobu skomunikowania peronu nr 1 na 
dotychczasowych zasadach, tzn. z wykorzystaniem przejazdu kolejowego i bez 
dodatkowego zabezpieczenia (w okresie przejściowym pomiędzy realizacją etapu 
pierwszego i drugiego). Dla pierwszego etapu Inwestor uzyskał prawomocną 
decyzję o pozwoleniu na budowę, a projekt budowlany został uzgodniony przez PKP 
PLK S.A. 28 listopada 2014 r. Po zgłoszeniu uwagi dotyczącej braku rogatki przez 
PKP PLK 15 grudnia 2014 r., tj. po sporządzeniu projektu budowlanego, inwestorzy 
nie widzieli możliwości rozszerzenia jego zakresu w związku z przyjętym 
harmonogramem inwestycji. O odstąpieniu przez PKP PLK S.A. od wymogu budowy 
dodatkowych zabezpieczeń dla pieszych świadczy w przekonaniu inwestorów 
dalsza korespondencja ze strony opiniujących projekt PKP PLK S.A. Centrum 
Realizacji Inwestycji Region Północny, gdzie w pismach odwołujących się do 
stwierdzonych usterek nie podnosi się już przedmiotowego zabezpieczenia. 

Dyrektor ZDMiKP ponadto wskazał, że po zgłoszeniu przez PKP PLK usterek do 
protokołu odbioru robót Zarząd zlecił opracowanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej budowy przedmiotowego zabezpieczenia. Podał, że dokumentacja jest 
obecnie uzgadniana ze spółkami kolejowymi, a zakończenie robót budowlanych  
w tym zakresie przewiduje się na koniec III kwartału 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 299 - 301, 377 - 425, 577 – 589, 678 – 721) 

NIK wskazuje, że w powyższym zakresie możliwe było podjęcie szeregu działań, jak 
chociażby naniesienie zmian w dokumentacji projektowej jeszcze przed wydaniem 
pozwolenia na budowę lub na etapie realizacji inwestycji zmianę warunków 
określonych w pozwoleniu na budowę. 

2. Na stacji Bydgoszcz Leśna nie oznaczono wizualną linią ostrzegawczą poziomej  
i pionowej powierzchni pierwszego stopnia schodów w górę i pierwszego stopnia 
schodów w dół w ramach przejścia podziemnego. Tym samym nie zrealizowano 
zalecenia dotyczącego informacji wizualnej wynikającego z pkt 3.1. lit. p Tomu XII 

                                                      
85 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. 
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standardów technicznych PKP PLK -  szczegółowych warunków technicznych dla 
modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru 
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem)86. Powyższe nie 
spełniało też wymogów określonych w § 98 ust. 12c rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych (obowiązujących od 31 lipca 2014 r.)87. 

Dyrektor ZDMiKP wyjaśnił m.in., że dokumentacja projektowa nie przewidywała 
wskazanych powyżej rozwiązań dla osób niepełnosprawnych oraz podał, że 
ZDMiKP opracowuje dokumentację projektową w celu uzupełnienia tych rozwiązań.  

(dowód: akta kontroli str. 488 – 519, 524 – 589) 

1. Pomimo istotnej poprawy dostępności trzech węzłów przesiadkowych88 dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w toku kontroli 
wciąż występowały obszary wymagające poprawy warunków technicznych 
obiektów do obsługi podróżnych. W szczególności dotyczyły one: 

a) utrudnionego wjazdu osoby poruszającej się na aktywnym wózku inwalidzkim 
z peronu nr 1 stacji Bydgoszcz Leśna na platformę dla osób 
niepełnoprawnych (stanowiącą element wyposażenia pociągu EZT PESA 
ELF). Przy wjeździe wymagana była asysta pracownika obsługi pociągu. Było 
to spowodowane tym, iż pomimo opuszczenia platformy między jej krawędzią 
a powierzchnią peronu występowała przerwa w płaszczyźnie poziomej, która 
utrudniała samodzielny wjazd wózka na platformę. 

W kwestii utrudnionego wjazdu z peronu stacji Bydgoszcz Leśna na platformę dla 
osób niepełnoprawnych Dyrektor ZDMiKP wyjaśnił, że według informacji 
przekazanych przez projektanta nie ma przepisu ani standardu określającego, że 
peron ma zapewnić bezpośredni, swobodny przejazd wózkiem do wagonu. Podał, 
że w celu umożliwienia bezpiecznej komunikacji osobom niepełnosprawnym 
poruszającym się na wózku inwalidzkim stosuje się odpowiednie elementy 
wyposażenia taboru kolejowego. Wskazał, że rozwiązania techniczne polegające na 
montażu specjalnych urządzeń na płycie peronu z uwagi na wysokie koszty 
utrzymania nie zostałyby zaakceptowane przez zarządcę infrastruktury kolejowej 
PKP PLK S.A., a ponadto nie mieściłyby się w budżecie projektu. Ponadto wyjaśnił, 
że peron stacji Bydgoszcz Leśna został odebrany przez PKP PLK S.A. i przekazany 
do eksploatacji, co w jego ocenie świadczyło o tym, że w chwili odbioru wszystkie 
parametry obiektu zostały zachowane. 

W ocenie NIK wymienione kwestie są istotne z uwagi na możliwość występowania 
nieprawidłowości w warunkach dostępu pasażerów do wagonu, który nawet przy 
zgodnej z nominalną (projektowaną) wartością rzędnej peronowej krawędzi dostępu 
(„PKD”) może – w zależności od rzędnej PGS – znaleźć się w położeniu zbyt 
wysokim lub zbyt niskim względem tej krawędzi. Niezależnie od powyższego należy 
wskazać, że ww. niedogodności dla pasażerów na stacji Bydgoszcz Leśna 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. 488 – 519, 802 - 809) 

                                                      
86 Tom XII Mała architektura, kolorystyka oraz systemy identyfikacji wizualnej, wersja 1.1 z 2009 r. Zgodnie z pkt 3.1. lit. p 

zalecane było malowanie linii ostrzegawczych, a także dojść do różnych niebezpiecznych miejsc (np. pierwszy i ostatni 
stopień schodów) kolorem żółtym, najlepiej widocznym dla osób niedowidzących. 

87 Zgodnie z § 98 ust. 12c tego rozporządzenia ostrzegawczą linią wizualną o szerokości nie mniejszej niż 0,05 m oznacza się 
również krawędzie pierwszego stopnia schodów w górę i pierwszego stopnia schodów w dół, na powierzchni poziomej 
i pionowej tych stopni. 

88 Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Bielawy. 

Uwagi dotyczące 
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b) braku wyposażenia schodów przejścia podziemnego w ramach stacji Bydgoszcz 
Leśna89 w dwupoziomowe poręcze. Tym samym nie zostały spełnione wymogi 
technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się (dalej: „TSI PRM”)90; 

c) braku pasa prowadzącego z rowkowanym oznakowaniem dotykowym dla osób 
niewidomych i słabowidzących na trasach dojścia chodnikiem do peronów nr 1  
i nr 2 od strony kładki (w ramach przystanku osobowego Bydgoszcz Błonie); 

d) utrudnionego dostępu do toalety dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w budynku dworca Bydgoszcz Leśna91.  

Dyrektor ZDMiKP podał w wyjaśnieniach m.in., że dokumentacja projektowa nie 
przewidywała wskazanych powyżej rozwiązań w zakresie zmiany oznakowania dla 
osób niedowidzących i niepełnosprawnych, a także zainstalowania dodatkowej 
poręczy na węźle, dlatego obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla 
ich uzupełnienia. Toaleta dla niepełnosprawnych na dworcu Bydgoszcz Leśna 
będzie otwarta i bezwarunkowo dostępna. 

(dowód: akta kontroli str. 488 – 519, 524 – 576) 

2. Zaledwie po upływie ok. 1 roku eksploatacji peronu nr 2 przy torze 4 na 
przystanku osobowym Bydgoszcz Bielawy parametry tego peronu, tj. odległość 
peronowej krawędzi peronu („PKD”) od osi toru („OT”) oraz wysokość PKD 
względem płaszczyzny główki szyny („PGS”), wykazują odchylenia od wartości 
nominalnych (zaprojektowanych), nie mieszczące się w polu tolerancji 
odbiorowych, określonych w Instrukcji PKP PLK Id-22 (± 4mm). Ponadto po 
zaledwie ok. 1 roku eksploatacji peronu 2 przy torze 4 na przystanku osobowym 
Bydgoszcz Bielawy parametr tego peronu, tj. odległość PKD od OT, wykazuje 
odchylenia od wartości nominalnej (zaprojektowanej), nie mieszczące się w polu 
tolerancji eksploatacyjnych początkowych horyzontalnych (+10 mm i -5 mm)92. 

Dyrektor ZDMiKP podał w wyjaśnieniach m.in., że Wykonawca robót 
budowlanych zostanie wezwany do usunięcia usterek obiektu, które pojawiły się 
po pierwszym roku jego eksploatacji.  

(dowód: akta kontroli str. 728 – 799, 802 – 809, 822 – 832) 

3. ZDMiKP dokonał odbioru ww. dokumentacji projektowej w zakresie robót 
dotyczących torów i peronów przystanku osobowego Bydgoszcz Bielawy,  

                                                      
89 Schody prowadzące z tunelu na peron nr 1 oraz schody wejścia do tunelu od strony budynku dworca.     
90 Zgodnie z pkt. 4.1.2.16. załącznika do Decyzji Komisji 2008/164/WE 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. Urz. UE L 64 z 7 marca 2008 r., 
str. 72, ze zm., dalej: „TSI PRM 2008”, obowiązującej od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2014 r.) schody i podjazdy powinny 
być wyposażone w poręcze po obu stronach, na dwóch poziomach. 
Zgodnie z pkt. 4.2.1.2.2. ppkt. 4 załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., str.110, dalej: 
„TSI PRM 2015”, obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.) schody i podjazdy muszą być wyposażone w poręcze po obu 
stronach, na dwóch poziomach.  

91 W dniu oględzin tj. 6 lutego 2017 r. wskazana toaleta była zamknięta, a na drzwiach znajdowała się kartka z napisem „Klucz 
do toalety dla niepełnosprawnych znajduje się w kasie” 

92 Zasadność przyjęcia takich tolerancji wymiarowych potwierdzają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - K.16.00.00: „Budowa peronów”. Część dokumentacji „Projekt 
Wykonawczy”. Pomiary położenia sytuacyjnego i wysokościowego PKD peronu nr 2 przy torze nr 4 charakteryzowanego jej 
odległością od osi toru („OT”) i wysokością peronu wykazały, że parametry te były obarczone znacznymi odchyłkami od 
położenia nominalnego (zaprojektowanego) niemieszczącymi się w polu tolerancji odbiorowych („TO”), czyli wykazującymi 
wadliwość wynoszącą W= 84% (0,84) dla odległości PKD od OT oraz W=68% (0,68) dla wysokości peronu. W celu oceny 
ukształtowania PKD tego peronu, według przyjętych na potrzeby kontroli NIK tolerancji eksploatacyjnych początkowych (+10 
mm i -5 mm) i stosując analogię do ustalonych w Instrukcji PKP PLK Id-14 ogólnych zasad kwalifikacji stanu 
geometrycznego toru na podstawie wskaźnika wadliwości W, stwierdzono, że w zakresie odległości PKD od OT (wg 
tolerancji odchyłek eksploatacyjnych początkowych horyzontalnych TEPh) stan geometryczny opiniowanego peronu był 
niezadawalający z dominacją odległości zwiększonej w stosunku do wartości nominalnej (oddalenie PKD od OT), 
wykazującej W=81% (0,81) wadliwości. 
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w której nie zawarto informacji istotnych z punktu widzenia warunków obsługi 
podróżnych, na temat zaistniałych uwarunkowań dotyczących ukształtowania 
torowiska i jego odwodnienia93.  

Dyrektor ZDMiKP wyjaśnił, że w uzgodnieniu z PKP PLK S.A. w ramach prac 
torowych przewidziano jedynie regulację osi torów i że konstrukcja torowiska nie 
została zmieniona. Wskazał, że prace związane z przebudową podtorza na ww. 
przystanku nie znalazły się w programie inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 301 – 302, 728 – 799, 802 – 809, 822 – 832) 

Według informacji uzyskanych od PKP PLK S.A. w trakcie projektowania 
projektanci z Konsorcjum Firm: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. i „Conseko-
Safege” S. A. poinformowali, że ze względu na brak systemu odwodnienia na 
ww. przystanku i wchłanianie wód opadowych przez warstwy podłoża, 
niezalecane jest zwiększanie pochylenia w celu kierowania wody w punkt. 
Korzystniejsze jest rozpraszanie wody na większej powierzchni. W lokalizacji 
peronów nr 1 i 2 nie występowały niekorzystne zjawiska w podtorzu, wpływające 
negatywnie na położenie osi torów w planie i/lub w profilu. Wody opadowe były 
wchłaniane przez grunt dzięki korzystnej budowie geologicznej podłoża. 

(dowód: akta kontroli str. 834 – 856) 

Odnosząc się do ww. wyjaśnień NIK wskazuje, że ww. informacje na temat 
zaistniałych uwarunkowań dotyczących nietypowego ukształtowania torowiska i 
braku jego odwodnienia, nie zostały zawarte w opisie technicznym, który 
powinien wyjaśniać przyjęte założenia dla projektowania. Zagadnień dotyczących 
przebudowy peronów nie można rozpatrywać w oderwaniu od tych 
uwarunkowań. Zdaniem NIK brak pochylenia poprzecznego torowiska bez 
zastosowania odwodnienia wgłębnego w postaci drenażu może skutkować 
zwiększonym, nieregularnym osiadaniem nieodwodnionego gruntu pod 
fundamentem peronu, a tym samym niekorzystnymi odkształceniami peronowej 
krawędzi dostępu zmieniającymi warunki obsługi podróżnych. Należy mieć na 
uwadze, że w ramach eksploatacji przepuszczalność gruntu może ulec 
zmianie94. 

4. W dokumentacji projektowej95 w zakresie robót dotyczących torów i peronów na 
wszystkich peronach stacji Bydgoszcz Leśna96 oraz przystanków osobowych 
Bydgoszcz Błonie97 i Bydgoszcz Bielawy98 przyjęto odległość krawędzi peronu od 
osi toru 1,725 m, tj. niezgodną z obowiązującym wymogiem § 98 ust. 7 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych99, nie spełniającą wymagań 
skrajni budowli określonych w § 9 ust. 2 tego rozporządzenia100, przekraczającą 
wartość dopuszczalną w Polskiej Normie PN-EN 15273-3:2013-09 Kolejnictwo – 

                                                      
93 Ustalono, że jako rozwiązanie konstrukcyjne podtorza w rejonie peronów nr 1 i 2 przy torach nr 3 i 4 w ramach przystanku 

osobowego („p.o.”) Bydgoszcz Bielawy przyjęto (nietypowo) pochylenie poprzeczne torowiska o wartości zerowej (tj. 
torowisko bez pochylenia poprzecznego) i bez  zastosowania odwodnienia wgłębnego w postaci drenażu. 

94 W szczególności na skutek zanieczyszczeń, których źródłem są poruszające się pociągi oraz wody opadowe. 
95  Dla inwestycji pn. „„Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City 

– Bydgoszcz”. 
96  Perony nr 1 i nr 2 o wysokości 0,76 m. 
97  Perony nr 1 i nr 2 o wysokości 0,76 m. 
98  Perony nr 1 i nr 2 o wysokości 0,76 m. 
99  Zgodnie z wymogiem § 98 ust. 7 tego rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym po 30 lipca 2014 r., tj. w okresie 

uzgadniania dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych dotyczących stacji Bydgoszcz Leśna i przystanków 
osobowych Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Bielawy odległość krawędzi peronu od osi toru powinna być projektowania przy 
zachowaniu wymagań skrajni budowli. 

100  Zgodnie z § 9 ust. 2 tego rozporządzenia skrajnie budowli na liniach kolejowych normalnotorowych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w Polskiej Normie oraz przepisach Międzynarodowego Związku Kolei, zwanego dalej "UIC".  
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Skrajnie – Część 3: Skrajnie budowli101 oraz w przepisach Międzynarodowego 
Związku Kolei (dalej: „UIC”)102 Przyjęcie odległości 1,725 m było też niezgodne 
z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” 
(dalej: „TSI INF”)103. 

(dowód: akta kontroli str. 299 – 303, 730 – 799, 822 – 832) 

Dyrektor ZDMiKP podał w wyjaśnieniach m.in., że zmiana przepisów ww. 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie, miała miejsce w trakcie procesu 
projektowego i że po tej zmianie odległość krawędzi peronu od osi toru nie 
została ściśle określona. Wskazał, że pozwolenia na budowę uzyskano  
w kwietniu 2015 r. na podstawie projektów budowlanych uzgodnionych  
z zarządcą infrastruktury PKP PLK S.A. i że nastąpiło to przed zmianą 
wewnętrznych przepisów kolejowych dopuszczających odległość 1,725 m. Podał, 
że zmiana tej odległości byłaby istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego 
projektu budowlanego i wymagałaby uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na 
budowę, co ze względu na napięty harmonogram realizacji inwestycji 
stanowiłoby zagrożenie dla jej terminowego zakończenia i mogłoby spowodować 
utratę dofinansowania unijnego. 

(dowód: akta kontroli str. 802 – 809) 

NIK wskazuje, że zmiany dotyczące dopuszczalnej odległości krawędzi peronu 
od osi toru miały istotne znaczenie z punktu widzenia obsługi pasażerów, tj. 
wygody wsiadania i wysiadania z i do pociągu. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, że zmiany te weszły w życie przed złożeniem wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę, a tym samym przed uzyskaniem stosownej decyzji o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego, a więc możliwe było ich uwzględnienie, 
zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. TSI INF oraz Polską Normą PN-
EN 15273-3:2013-09, na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę. 

5.  W ramach węzła przesiadkowego Bydgoszcz Wschód stwierdzono brak 
informacji (na przystanku „Dworzec Wschód” dla linii nr 65 kierunek „Fordon”) 
kierującej do stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód. Dyrektor ZDMiKP wyjaśnił 
m.in., że podjęte zostaną stosowne działania w celu poprawy orientacji 
przestrzennej oraz usunięcia ww. niedogodności dla pasażerów.  

(dowód: akta kontroli str. 488 – 519, 524 – 589) 

                                                      
101  Norma wprowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny do zbioru Polskich Norm w języku angielskim 3 września 

2013 r., wycofana 7 marca 2017 r. i zastąpiona przez PN:EN 15273-3+A1:2017-03 Kolejnictwo – Skrajnie Część 3: Skrajnie 
budowli.  

102  Według obrysów referencyjnych skrajni G1, GI2 i GI1 w załącznikach C.2.1, C.3.1, C.3.2 do Normy PN-EN 15273-3:2013-
09 na wysokości peronów dopuszczalna była odległość 1,620 m. Natomiast według obrysów referencyjnych ujednoliconych 
skrajni GU1 i GU2 w załącznikach G.2.2 i G.3.2. do ww. Polskiej Normy dla peronów o wysokości 0,76 m dopuszczalna była 
odległość 1,650 m.       
Według Karty UIC-741-OR jako nominalną odległość krawędzi peronu od osi toru przyjęto 1,650 m (bez poszerzeń 
wywołanych promieniem łuku oraz bez wpływu przechyłki).  
Opublikowana na stronie internetowej PKP PLK Instrukcja Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach 
kolejowych (po jej zmianie zarządzeniem nr 8/2015 Zarządu PKP PLK S.A. z 24 marca 2015 r.) w załączniku I - Moduł A2 -  
w tabeli „Charakterystyka typów i odmian skrajni budowli i rozstawów torów” określa odległość krawędzi peronu od osi toru 
(bez poszerzeń wywołanych promieniem łuku oraz bez wpływu przechyłki) 1,650 m lub 1,675 m (wskazując przy tym na 
źródło:  Polską Normę PN-EN 15273-3).   
Por. też odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego na interpelację nr 32921 
w sprawie regulacji prawnych dotyczących odległości krawędzi peronu od osi toru: 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=78FF4E0F&view=null (dostęp: 31 maja 2017 r.).   

103 Zgodnie z pkt. 4.2.3.1 załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącego 
technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 
356 z 12 grudnia 2014 r., str.1, dalej: „TSI INF”, obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.) do dolnej części skrajni miała 
zastosowania skrajnia GI2 i GI1 określona w Normie EN 15273-3:2013, którą Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził do 
zbioru Polskim Norm w języku angielskim jako normę Normy PN-EN 15273-3:2013-09.  Zgodnie z pkt. 4.2.9.3. ww. TSI INF 
odległość między osiami toru a krawędzią peronu należało określić, zgodnie z ww. Normą EN 15273-3:2013 na podstawie 
skrajni G1. TSI INF nie przewidywała dla Polski odstępstwa polegającego na możliwości zastosowania odległości peron – oś 
toru wynoszącej 1,725 m.  

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=78FF4E0F&view=null
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości i wskazanych uwag,  działalność ZDMiKP w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli104, wnosi o: 

1. Wykonanie zabezpieczenia oraz uzyskanie wymaganej szerokości przejścia przy 
dojściu do peronu nr 1 na stacji Bydgoszcz Bielawy. 

2. Oznaczenie wizualną linią ostrzegawczą pierwszych stopni na ciągach schodów 
na stacji Bydgoszcz Leśna. 

3. Przedłożenie Prezydentowi Miasta Bydgoszczy projektu uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych.  

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