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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Jednostka 
kontrolowana 

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi1, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Misiorny, Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi2, od dnia 7 listopada 
2016 r. (od dnia 26 lipca 2016 r. pełnił obowiązki Dyrektora ZDiT). 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: Jacek 
Nowacki od 30 czerwca 2016 r. oraz Grzegorz Nita od 5 kwietnia 2012 r.  

Zakres 
przedmiotowy 

kontroli 

Działania podejmowane na rzecz usprawnienia ruchu w mieście i ich efekty  

Okres objęty 
kontrolą 

Lata 2015-2018 (do zakończenia kontroli) 

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Łodzi 

Kontrolerzy Adam Markiewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LLO/75/2018 z dnia 9 maja 2018 r. 
Dariusz Krawczyk, doradca techniczny, upoważnienia do kontroli: nr LLO/97/2018 
z dnia 28 czerwca 2018 r., nr LLO/103/2018 z dnia 6 lipca 2018 r., nr LLO/150/2018 
z dnia 10 października 2018 r., nr LLO/187/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 
Dominik Gołacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LLO/109/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., nr LLO/160/2018 z dnia 22 października 
2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-3, 904-907)  

 

                                                      
1 Dalej także ZDiT. 
2 Dalej Dyrektor ZDiT. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 



 

 

 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli niski był standard komunikacji tramwajowej. 
Blisko 88% eksploatowanych w mieście wagonów pochodziło z lat 1976-1990, 3% 
było jeszcze starszych (1962-1967), a zaledwie 9% pochodziło z lat 2001-2015. 
Pociągów niskowejściowych było jedynie 23%, a w klimatyzację wyposażonych było 
zaledwie 41 tramwajów. Wskaźnik negatywnych ocen punktualności kursowania 
tramwajów wynosił w 2015 r. – 19,7%, a w 2017 r. obniżył się do poziomu 16,5%. 
Ponadto na terenie miasta nadal funkcjonowało blisko 20% zwrotnic najazdowych 
niesterowanych (wymagających zmiany ręcznej przez motorniczego). Kapitalnego 
remontu wymaga także ok. 30% infrastruktury torowo-sieciowej.  
Oferowany standard komunikacji publicznej - zarówno w zakresie taboru, 
infrastruktury, jak i punktualności kursowania, a dodatkowo wzrost cen biletów - nie 
sprzyjał wzrostowi liczby osób korzystających z tej komunikacji. W konsekwencji, 
w niezadowalającym stopniu realizowano więc główny cel polityki transportowej 
miasta w zakresie zwiększenia roli i udziału komunikacji publicznej w przewozach 
w mieście.   

W zakresie promocji alternatywnych środków podróżowania, miasto promowało 
transport rowerowy. Od 2015 r. długość ścieżek rowerowych oraz pieszo-
rowerowych wzrosła o 35,3 km, zaś długość pasów dla rowerów, kontrapasów 
i przejazdów rowerowych o 24,2 km i wynosiła łącznie 198 km. Od 2016 r. w mieście 
funkcjonował Łódzki Rower Publiczny5. Liczba zarejestrowanych użytkowników 
w 2017 r. była wyższa o 35,5% w stosunku do roku 2016.  
W okresie obowiązywania umowy zamawiający nie dokonywał kontroli 
ewentualnych braków rowerów na stacjach oraz wolnych stojaków dłużej niż 1 godz. 
po uwzględnieniu czasu relokacji. Nie dokonywał także kontroli dostępności strony 
internetowej ŁRP oraz nie prowadził codziennej kontroli systemu w zakresie liczby 
dostępnych rowerów. Brak odpowiedniego narzędzia informatycznego uniemożliwiał 
naliczanie wykonawcy kar umownych w przypadku niewłaściwej realizacji umowy.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Działania podejmowane na rzecz usprawnienia ruchu w mieście 
i ich efekty. 

1. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym6 do zadań ZDiT, jako zarządcy dróg 
w mieście należało m.in.:  

 opracowanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu, przygotowywanie 
wytycznych do koncepcji projektów organizacji ruchu, 

 dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego, 

 nadzór nad prawidłowością funkcjonowania podsystemów Systemu 
Zarządzania Ruchem,  

 planowanie, organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,  

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dalej także ŁRP. 
6 Zarządzenie nr 3842/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu, zmienione Zarządzeniem nr 7492/VII/18 z dnia 21 
grudnia 2017 r. 
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 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i tramwajowej oraz 
systemu transportu publicznego, parkingów miejskich w systemie „Parkuj 
i Jedź”,  

 monitorowanie i analiza istniejącej sieci drogowej,  

 nadzór nad funkcjonowaniem Łódzkiego Roweru Publicznego,  
W Regulaminie organizacyjnym ZDiT nie określono zadań związanych bezpośrednio 
z przeciwdziałaniem powstawaniu zatorów drogowych w Łodzi. 

(akta kontroli str. 8-35) 

Na koniec czerwca 2018 r. ZDiT zarządzał drogami o łącznej długości 1.034,7 km, 
z tego drogami: gminnymi o długości 545,9 km, powiatowymi o długości 405,6 km, 
wojewódzkimi o długości 15,3 km oraz krajowymi o długości 67,9 km.7 

(akta kontroli str. 281-282) 

1.1. Zgodnie z celami polityki transportowej dla miasta Łodzi8 w centrum miasta 
i niektórych innych obszarach (strefa I) priorytetowy miał być transport zbiorowy 
i ruch pieszy (ruch samochodowy powinien zostać ograniczony, a w niektórych 
obszarach i na wybranych ciągach wyeliminowany). Na innych obszarach 
o intensywnej zabudowie (strefa II) przy zachowanym priorytecie transportu 
zbiorowego pozostawiona miała być większa swoboda użytkowania samochodu. 
W obszarach peryferyjnych o małej gęstości zabudowy (strefa III) układ drogowy 
i podaż parkingów dostosowane miały zostać do potrzeb wynikających z prognoz 
motoryzacji, jednak przy zapewnieniu wysokiej jakości transportu zbiorowego 
łączącego tę strefę z centrum miasta. 
Dla realizacji takiej polityki transportowej przewidziano m.in. działania w zakresie: 

 transportu zbiorowego, m.in.: przywrócenie tramwajowi roli środka 
podstawowego w przewozach komunikacją zbiorową, uzupełnienie systemu 
tramwajowego o wybrane odcinki, prowadzące do zwiększenia udziału tramwaju 
w przewozach przy równoczesnej rezygnacji z odcinków o małych potokach 
ruchu, kontynuacja wymiany taboru autobusowego oraz wprowadzenie na 
najbardziej zatłoczonych ciągach o znaczeniu podstawowym dla komunikacji 
autobusowej wydzielonych pasów ruchu dla autobusów oraz wprowadzenie na 
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną priorytetu dla nadjeżdżających pojazdów 
transportu zbiorowego, racjonalizacja układu linii i rozkładów jazdy, 
uwzględniająca lepsze wykorzystanie transportu szynowego i eliminację 
konkurencyjności linii autobusowych, uwzględnienie wymogów 
niepełnosprawnych użytkowników; 

 układu drogowego i organizacji ruchu, m.in.: modernizacja systemu zarządzania 
ruchem, w tym zainstalowanie centralnego systemu sterowania ruchem, 
z uwzględnieniem wymogów priorytetu dla transportu zbiorowego, tworzenie 
systemu dróg rowerowych; 

 parkowania, m.in. w strefie I stosowanie w szerokim zakresie opłat za 
parkowanie mające na celu racjonalizację wykorzystania istniejących miejsc 
parkingowych, w strefach II i III budowę parkingów przy przystankach 
komunikacji zbiorowej, w tym dla systemu „Parkuj i Jedź”.  

                                                      
7 na koniec 2015 r. - 1.037,1 km, na koniec 2016 r. - 1.036,9 km, na koniec 2017 r. - 1.036,0 km, z tego drogami: 
- gminnymi o długości: 549,5 km na koniec 2015 r., 549,7 km na koniec 2016 r., 548,5 km na koniec 2017 r.; 
- powiatowymi o długości: 404,4 km na koniec 2015 r., 403,9 km na koniec 2016 r., 404,3 km na koniec 2017 r.  
- wojewódzkimi o długości 15,3 km; 
- krajowymi o długości 67,9 km. 
8 Uchwała nr LI/528/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie przyjęcia polityki transportowej dla m iasta 
Łodzi. 
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Kolejny z dokumentów strategicznych miasta, Strategia Zintegrowanego Rozwoju 
Łodzi 2020+9, zakładał wzrost jakości życia i atrakcyjności gospodarczej Łodzi dzięki 
rozwojowi przyjaznego i zrównoważonego systemu komunikacji publicznej, 
zintegrowanego w skali Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 
Cel ten miał być realizowany poprzez: 

 usprawnienie i rozwój systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji łódzkiej 
wspierającego funkcje metropolitalne Łodzi, komplementarnego do 
wojewódzkich systemów transportu zbiorowego; 

 uprzywilejowanie transportu zbiorowego; 

 uspokojenie ruchu pojazdów w centrum miasta poprzez rozwiązania systemowe, 
w tym budowę parkingów i stworzenie progresywnego systemu płatnego 
parkowania, wspomaganego przez inteligentne zarządzanie ruchem i dalszą 
sukcesywną rozbudowę sieci dróg rowerowych; 

 modernizację dróg dla ruchu kołowego, wyprowadzającą tranzyt z centrum Łodzi 
i udrażniającą połączenia kluczowych obszarów miasta i aglomeracji 
z europejskimi szlakami komunikacyjnymi. 

(akta kontroli str.40-105) 

2. W 2017 r. eksploatowanych było w mieście 291 pociągów tramwajowych 
(500 wagonów), z tego pociągów niskowejściowych – 23%. W klimatyzację 
wyposażone były 32 tramwaje. W 2018 r. (do 26 października) tabor powiększył się 
o 18 wagonów (9 używanych wagonów typu Duewag NF6D i 9 tramwajów Pesa 
122NaL wyposażonych w klimatyzację). Najstarsze wagony pochodzą z lat 1962-
1967 (15 wagonów), 438 wagonów pochodzi z lat 1976-1990, 47 wagonów z lat 
2001-2015. 

W okresie objętym kontrolą nabyto 20 nowych autobusów (rok produkcji 2015). 
W 2018 r. stan taboru autobusowego wynosił łącznie 409 autobusów10, 93% - to 
autobusy niskowejściowe. Klimatyzację posiada ok. 44% autobusów. Połowa taboru 
autobusowego pochodzi z lat 2001-2008, połowa z 2010-2015.  
Łączna długość torów tramwajowych w mieście (wg stanu na koniec 2017 r.) 
wynosiła 221 km. Na terenie miasta eksploatowane są linie dwutorowe wspólnie 
z jezdnią (31% torów) oraz w pasach wydzielonych (69% torów).  
Na terenie miasta funkcjonuje 41 szt. zwrotnic najazdowych niesterowanych 
(wymagających zmiany ręcznej). Stanowi to 19,5% wszystkich zwrotnic 
najazdowych.  

(akta kontroli str. 112, 639-640) 

Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli UM Łodzi poinformował, 
że wymiany zwrotnic niesterowanych na automatyczne odbywają się podczas 
prowadzenia nowych inwestycji na torowiskach.  

 (akta kontroli str. 635-640) 

W zakresie przebudowy i remontów infrastruktury tramwajowej w 2015 r. 
przebudowano torowisko na trasie W-Z o długości 17,3 km, w tym wybudowano 
nowe torowiska o długości 4,1 km od pętli Augustów do DELL. Ponadto wykonano 
remonty trzech zwrotnic tramwajowych i wyremontowano torowisko o długości 
0,33 km toru pojedynczego. W 2017 i 2018 r. wyremontowano łącznie ok. 5,1 km 
toru pojedynczego. W 2016 r. nie realizowano remontów infrastruktury, wykonywano 
jedynie niezbędne naprawy w ramach bieżącego utrzymania.  

                                                      
9 Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego 
Rozwoju Łodzi 2020+”. 
10 Ostatnia dostawa (20 szt. Solaris Urbino 12 i 20 szt. Solaris Urbino 18) miała miejsce w 2015 r. 
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Jako barierę przy realizowaniu zadań, ZDiT wskazywał m.in. niedostateczną ilość 
środków finansowych zarówno na remonty dróg, jak i na realizację usług 
przewozowych. Według oceny specjalistów wykonujących w 2017 r. przegląd 
okresowy dróg w mieście, około 70% dróg i ok. 30% chodników w mieście wymaga 
remontów. Kapitalnego remontu wymaga także ok. 30% infrastruktury torowo-
sieciowej. 

(akta kontroli str. 112, 674-681) 

3. Realizując przydzielone zadania oraz założenia polityki transportowej miasta 
wdrożono działania inwestycyjne i organizacyjne, które skutkować miały rozwojem 
transportu alternatywnego wobec indywidualnego transportu drogowego, w tym 
m.in.: 
3.1. ZDiT współtworzył „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 
2020+”11. Zasadniczym celem opracowania było zaplanowanie organizacji 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie miasta i gmin 
ościennych w sposób prowadzący do poprawy dostępności i spójności terytorialnej 
analizowanego obszaru. Zakładano zwiększenie roli i udziału komunikacji 
tramwajowej, zintegrowanie miejskiego transportu zbiorowego z transportem 
kolejowym, szczególnie z koleją aglomeracyjną, a także utrzymywanie wysokiego 
udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych.  
W ramach wdrożonych zmian systemowych m.in.: 
 ograniczono dublowanie linii autobusowych i tramwajowych na wspólnych 

odcinkach tras,  
 wprowadzono system przesiadkowy z wykorzystaniem węzłów A+T (istniejących 

bądź wybudowanych w ramach trasy W-Z i Dworca Łódź-Fabryczna), 
 wprowadzono system taktowania linii (takt bazowy 12 minut w dni robocze 

w godzinach szczytu), 
 w 2016 r. związku z otwarciem ul. Niciarnianej uruchomiono nowe połączenia 

autobusowe - linie 64A i S1, które miały zapewnić lepszy dostęp do komunikacji 
miejskiej mieszkańcom okolic ul. Nowogrodzkiej. Ponadto autobusy ww. linii 
podjeżdżają na osiedle Widzew-Wschód, 

 w ramach przeprowadzonych zmian dokonano korekt przebiegu tras 
i dostosowano je do zmieniających się potrzeb pasażerów. Nowe rozwiązania 
umożliwiały również obsługę ulic, po których wcześniej nie funkcjonowała 
komunikacja miejska, 

 w ramach prowadzonych inwestycji wprowadzano separację pojazdów lokalnego 
transportu zbiorowego od ruchu kołowego: wspólne przystanki A+T, wspólne 
pasy A+T i buspasy.  

(akta kontroli str. 73-79, 112) 

3.2. Dla poprawy warunków dostępności centrum miasta transportem publicznym 
wybudowano trasę W-Z. Inwestycję oddano do użytku w grudniu 2015 r. W wyniku 
realizacji projektu m.in. powstała wydzielona linia tramwajowa o łącznej długości 
ok. 17,3 km wraz z siecią trakcyjną, układem zasilania, sterowaniem i zasilaniem, 
ogrzewaniem zwrotnic, powstały nowe perony przystankowe i wiaty oraz węzły 
przesiadkowe, w tym przystanek przesiadkowy Centrum (Łódzki Tramwaj 
Regionalny – trasa W-Z), zostały oddane do użytku: system informacji pasażerskiej 
i przystankowej oraz tunel pod trasą W-Z.  

                                                      
11 Zarządzeniem Nr 1428/YII/l 5 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 lipca 2015 r. został powołany Zespół Koordynacyjny ds. 
modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi, w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, ZDiT 
i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. i Stowarzyszenia 
Inicjatyw na Rzecz Przyjaznego Transportu. 
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3.3. W ramach ww. inwestycji w 2015 r. dokonano odbioru Obszarowego Systemu 
Sterowania Ruchem12. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, celem realizacji 
projektu była poprawa funkcjonowania komunikacji w mieście, ze szczególnym 
uwzględnieniem komunikacji publicznej, w tym tramwajowej oraz autobusowej. 
Wykonawca Systemu miał to osiągnąć m.in. poprzez zastosowanie: 

 wielopoziomowych strategii zarządzania ruchem, w tym funkcji systemowych 
optymalizujących parametry sterowania sygnalizacją świetlną z funkcjami 
priorytetyzacji dla pojazdów komunikacji miejskiej, w ramach wszystkich 
korytarzy transportowych dla wszystkich linii w tym dla Trasy W-Z; 

 metod optymalizacji parametrów sterowania ruchem dla pojazdów 
indywidualnych z zastosowaniem wielokryterialnych metod analiz i oceny 
aktualnej sytuacji ruchu drogowego w całym obszarze sieci ulicznej miasta Łodzi 
objętej wdrożeniem; 

 wykorzystanie zróżnicowanych źródeł danych z detekcji ruchu oraz wykrywanie 
zmienności rozkładów ruchu w pasie ruchu drogowego, na podstawie danych 
rozproszonych, np. z sieci komórkowych, pozwalających na pozyskiwanie 
w ramach Systemu w czasie zbliżonym do rzeczywistego (on-line) informacji 
o zatłoczeniu, zdarzeniach drogowych i kierowanie strumieni ruchu pojazdów 
indywidualnych na przejazdy wyznaczonymi w ramach Systemu trasami 
alternatywnymi. 

Zrealizowany system ITS składa się z zintegrowanych ze sobą podsystemów, 
w szczególności: 

 Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem – w oparciu o oprogramowanie 
Sprint/ITS/SCATS (prace modernizacyjne i budowa nowych sygnalizacji 
świetlnych wraz z podłączeniem do systemu - łącznie ok. 260 skrzyżowań 
w Łodzi), w tym integracja z systemem Łódzkiego Tramwaju Regionalnego; 

 Systemu Informacji dla Kierowców; 

 Systemu Informacji Mobilnych (9 znaków zmiennej treści); 

 Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej (ponad 140 tablic informacji 
przystankowej); 

 Systemu Zarządzania Transportem Publicznym; 

 Systemu monitoringu wideo CCTV (41 nowych kamer + 11 istniejących do 
podłączenia); 

 Systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych – ANPR; 

 Systemu Łączności; 

 Systemu GIS; 

 integracji systemu SCADA dla tunelu; 

 portalu dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej - wizualizującego 
informacje o ruchu drogowym i transporcie publicznym w obrębie funkcjonowania 
systemu ITS. 

Włączone w system skrzyżowania zostały wyposażone m.in. w nowe sygnalizatory, 
pętle indukcyjne, detektory i czujniki. Za prawidłowe funkcjonowanie systemu 
odpowiedzialni są operatorzy w Centrum Zarządzania Ruchem (CZR).  

(akta kontroli str. 113-114, 128-131) 

Według złożonych wyjaśnień wykorzystując podsystemy OSSR, tj. system nadzoru 
wizyjnego, system nadzoru komunikacji zbiorowej czy system sterowania 
sygnalizacją świetlną prowadzone były na bieżąco badania płynności ruchu na 
najważniejszych korytarzach transportowych miasta. Na podstawie obserwacji na 
bieżąco wprowadzane były zmiany w działaniu systemu sterowania ruchem. W razie 

                                                      
12 Dalej także OSSR lub System.  
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potrzeby dokonywana była optymalizacja organizacji ruchu poprzez zmianę układu 
faz sygnalizacyjnych bądź zmianę w układzie oznakowania poziomego i pionowego.  
Dyrektor ZDiT wyjaśnił ponadto, że dzięki możliwościom oferowanym przez OSSR, 
miasto w szybszy i bardziej zdecydowany sposób może podejmować kroki mające 
na celu lokalizację oraz dalszą, ciągłą obserwację newralgicznych pod względem 
ruchowym miejsc, gdzie tworzą się zatory drogowe. Na podstawie informacji 
pozyskiwanych z systemu, przeprowadzane były analizy dostępnych możliwości 
osiągnięcia optymalnych warunków ruchu na badanym obszarze, następnie 
tworzone były finalne rozwiązania w tym zakresie i podejmowane kroki celem 
wdrożenia ich na konkretnych obiektach. W głównej mierze dotyczyły one zmian 
w organizacji ruchu, a także stanowiły podstawę do wytyczania lub modernizowania 
tras przejazdu pojazdów komunikacji zbiorowej. Weryfikacja powyższych czynności 
odbywała się poprzez szczegółowe obserwacje obszarów poddanych optymalizacji 
w konkretnych interwałach czasowych. 

(akta kontroli str. 283-286, 463-496, 635-636) 

3.3.1.W trakcie kontroli zidentyfikowano występowanie zatorów na drogach miasta: 

 w kolejnych czterech dniach13 zidentyfikowano w szczycie popołudniowym zator 
drogowy na trasie W-Z (w kierunku zachód-wschód) na odcinku od 
ul. Piotrkowskiej do al. Śmigłego Rydza. Przejazd ww. odcinkiem o długości 
ok. 1.800 metrów14 trwał w poszczególnych dniach:  
 43 minuty i 55 sekund, średnia prędkość pojazdu 2,51 km/h, 
 23 minuty i 10 sekund, średnia prędkość pojazdu 4,66 km/h, 
 16 minut i 5 sekund, średnia prędkość pojazdu 6,7 km/h, 
 24 minuty i 10 sekund, średnia prędkość 4,47 km/h;  

 w szczycie porannym15 przejazd ul. Gajcego od ul. Rokicińskiej w kierunku 
południowym, następnie ul. Zakładową do skrzyżowania z ul. Józefiaka 
(ok. 2 km) zajął 9 minut i 25 sekund (średnia prędkość 12,73 km/h); 

 w szczycie porannym16 na ul. Niciarnianej od strony północnej do skrzyżowania 
z Al. Piłsudskiego był zator o długości ok. 550 m. Czas oczekiwania na przejazd 
przez skrzyżowanie wynosił 10 minut i 10 sekund (pięć cykli sygnalizacji świetlnej 
na tym skrzyżowaniu). W szczycie popołudniowym długość zatoru wynosiła 
ok. 650 m, czas oczekiwania – 10 minut 35 sekund (cztery cykle świateł).  

(akta kontroli str. 560-582) 

Utrudnienia w ruchu kołowym zidentyfikowano także na ul. Piotrkowskiej przy 
przystankach tramwajowych na odcinku od ul. Milionowej do ul. Żwirki (łącznie 
cztery przystanki). W trakcie kontroli dokonano zmian stałych organizacji ruchu na 
czterech skrzyżowaniach w zakresie sterowania sygnalizacją świetlną. Wyłączone 
zostały m.in. tzw. „śluzy dla pieszych”.  

(akta kontroli str. 835-863) 

W 2017 r. ZDiT zgłosił udział w projekcie pn. Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III w zakresie przebudowy 
(bezkolizyjnej) dwóch przejazdów kolejowych (ul. Transmisyjna i ul. Malownicza). 
Wybierając te projekty wzięto pod uwagę prognozowane natężenie ruchu 
drogowego, możliwość rozładowania ruchu w kierunku północ-południe 
(na kilkukilometrowym odcinku (6,7 km) al. Piłsudskiego istnieją tylko 3 drogi 
łączące północną z południową stroną Miasta), fakt likwidacji przejazdu kolejowego 
na ul. Widzewskiej, konieczność zachowania komunikacji autobusowej na ww. 

                                                      
13 4, 5, 6, 7 września 2018 r. 
14 Zgodnie z https://www.google.pl/maps. 
15 10 września 2018 r.  
16 31 sierpnia 2018 r.  
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ulicach oraz duże prędkości pociągów. W lipcu 2018 r. PKP poinformowały, że 
uzgodnione koncepcje znalazły się na liście rezerwowej inicjatyw i dopiero 
w przypadku uwolnienia środków będzie możliwa ich realizacja. 

(akta kontroli str. 437-448) 

3.3.2. Na terenie miasta na odcinkach ośmiu ulic17 wyodrębniono pasy dla 
komunikacji zbiorowej o łącznej długości ok. 9,7 km.  
Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli UM Łodzi poinformował 
m.in., że podejmując decyzję o wyznaczeniu przedmiotowych pasów ruchu podjęto 
jednocześnie kroki mające na celu zminimalizowanie utrudnień ruchu dla 
pozostałych uczestników m.in. poprzez ich wyznaczenie na ciągach 
komunikacyjnych o liczbie pasów nie mniejszej niż trzy lub w części wspólnej 
z torowiskiem tramwaju, czy zachęcanie do korzystania z dróg alternatywnych, 
posiadających rezerwy przepustowości.  

Na wyodrębnionych pasach dla komunikacji zbiorowej występuje bezwzględny 
i całodobowy zakaz ruchu indywidualnego18. 
Wyjaśniając przyczyny niepodejmowania działań w celu udostępnienia buspasów 
wszystkim pojazdom samochodowym całodobowo w soboty, niedziele, święta oraz 
w dni powszednie: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem godzin szczytu 
komunikacyjnego, zastępca dyrektora wskazał m.in., że poza godzinami szczytów 
komunikacyjnych „ruch drogowy w znacznym stopniu spada, podobnie jak 
częstotliwość kursowania autobusów. Wprowadzenie ograniczeń w postaci ram 
czasowych, w których obowiązywać będzie zakaz korzystania z nich, nie ma 
podstaw do zastosowania z uwagi na nieefektywność tego rozwiązania, powstanie 
niepotrzebnych kwestii spornych z kierowcami transportu indywidualnego oraz 
rozszerzenie obowiązków służb egzekwujących właściwe korzystanie z omawianych 
pasów...” 

(akta kontroli str. 641-642) 

W okresie objętym kontrolą do nowych wprowadzonych rozwiązań w zakresie 
uprzywilejowania transportu zbiorowego zaliczono m.in.:  
 wydzielenie torowiska tramwajowego na ul. Narutowicza na odcinku od 

ul. Krzywickiego do ul. Kopcińskiego,  
 montaż biletomatów we wszystkich pojazdach transportu zbiorowego w Łodzi 

oraz biletomatów stacjonarnych na wybranych przystankach. W 2016 r. 
dodatkowo została wprowadzona możliwość płatności we wszystkich 
biletomatach za pomocą aplikacji mobilnej „Blik”, 

 wprowadzenie dostępu do darmowego WiFi w 209 pojazdach komunikacji 
miejskiej, 

 zwiększenie częstotliwości kursowania na wybranych liniach;  
 przedłużenie linii autobusowej nr 90 do Brzezin (sześć kursów w dni 

powszednie przez Andrespol, Bedoń Kościelny i Małczew) oraz uruchomienie 
z dniem 1 kwietnia 2018 r. linii autobusowych 201 i 202 – połączenia 
międzygminnego pomiędzy Łodzią a Gminą Andrespol,  

 wprowadzenie Wspólnego Biletu Łódzko-Zgierskiego - specjalnej zintegrowanej 
oferty taryfowej, ważnej na przewozy w pojazdach lokalnego transportu 
zbiorowego organizowanego przez Łódź i przez Gminę Miasto Zgierz, 

 wprowadzenie integracji taryfowo - biletowej polegającej na wzajemnym 
honorowaniu biletów lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi, biletów 
„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" Sp. z o.o. oraz biletów „Przewozów 

                                                      
17 Inflancka, Al. Palki, Kopcińskiego, Al. Śmigłego Rydza, Łagiewnicka, Piotrkowska, Przybyszewskiego, Narutowicza 
18 Z wyjątkiem: autobusów PKS, busów podmiejskich linii autobusowych, taksówkarzy, motocyklistów. 
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Regionalnych" Sp. z o.o., 
 pilotażowe wprowadzenie Open Payment System - system ten jest stosowany 

w taryfie przystankowej na linii nr 10. Pasażer za pomocą bezstykowej karty 
płatniczej ma możliwość wniesienia opłaty za faktycznie przejechaną liczbę 
przystanków. 

(akta kontroli str. 112) 
3.4. W ramach zadań z zakresu zarządzania publicznym transportem zbiorowym 
ZDiT dokonywał m.in.: 

 okresowych kontroli punktualności komunikacji zbiorowej w Łodzi - w okresie 
objętym kontrolą punktualność tej komunikacji kształtowała się na poziomie od 
17,4% negatywnych ocen w 2015 r. do 13% w 2017 r., z tego tramwaje 
odpowiednio: 19,7% i 16,5%, autobusy 15,8% i 10,1% 

Według wyjaśnień Dyrektora ZDiT główną przyczyną występowania opóźnień są 
przeprowadzane remonty ulic. Jako inne czynniki mające wpływ na opóźnienia 
wskazał m.in. zaniki napięcia, kolizje drogowe, trudne warunki atmosferyczne, 
kongestię drogową. Większy procent ocen negatywnych w tramwajach wyjaśnił 
głównie brakiem możliwości ominięcia unieruchomionych składów.  

 oceny stanu taboru - w okresie objętym kontrolą oceny negatywne kształtowały 
się na następującym poziomie: 7,47% ocen negatywnych w 2015 r., 8,44% 
w 2016 r. i 5,99% w 2017 r.  

W 2017 r. wprowadzono zmiany cen biletów komunikacji miejskiej: 

 wzrost o 0,20 zł ceny biletów 20 i 40 minutowych, 

 obniżenie ceny biletu 12 miesięcznego z 900 zł do 730 zł, 

 wzrost ceny biletu 90 dniowego z 192 zł do 225 zł, 

 wzrost ceny biletu 30 dniowego z 80 zł do 90 zł 

(akta kontroli str. 112, 635-658) 
Zarząd Dróg i Transportu nie dysponował danymi za 2015 r., 2016 r. i 2017 r. 
w zakresie liczby pasażerów MPK. Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego 
i Kontroli UM Łodzi wskazał, że „należy przyjąć, że liczba sprzedanych biletów 
oznacza tendencje dotyczące liczby przewożonych pasażerów.” 
Sprzedaż biletów komunikacji publicznej w poszczególnych latach przedstawiała się 
następująco:  

Lata Bilety czasowe (w szt.) Bilety okresowe (w szt.) 

2015 33.230.155 1.001.261 

2016 28.626.957 1.032.057 

2017 26.339.763 1.014.656 

(akta kontroli str. 637-639) 

W 2018 r. zlecono pomiar potoków pasażerskich na liniach dziennych i nocnych na 
terenie aglomeracji łódzkiej. Na podstawie zebranych danych, w ogólnym ujęciu 
zaobserwowano wartości wskazujące na występowanie przepełnień na linii 11, oraz 
warunków granicznych na liniach 3 i 5 w soboty. Zaobserwowana sytuacja wskazuje 
na konieczność zwiększenia pojemności środków transportowych obsługujących 
wymienione linie komunikacyjne. 
Najwięcej pasażerów komunikacji tramwajowej korzysta z przystanku Piotrkowska 
Centrum, ponad 14 mln pasażerów wsiada, wysiada, lub dokonuje przesiadki na tym 
przystanku w skali roku. Kolejne przystanki o dużym rocznym obciążeniu to: 
przystanek Zachodnia-Legionów (ponad 5,2 mln pasażerów), Piotrkowska – 
pl. Niepodległości (4,8 mln pasażerów), Mickiewicza – Żeromskiego (4,1 mln 
pasażerów). 

(akta kontroli str. 864) 
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W okresie objętym kontrolą ZDiT nie prowadził badań stopnia zadowolenia 
pasażerów z obsługi komunikacją zbiorową w Łodzi.  
Dyrektor ZDiT wyjaśnił, że w latach 2014-2016 realizowanych było wiele inwestycji 
drogowych i remontów na terenie miasta, w tym przebudowa Trasy W-Z, czy 
budowa Dworca Fabrycznego, mających wpływ na zmiany tras komunikacyjnych 
lokalnego transportu zbiorowego. Z uwagi na powyższe wyniki badań dotyczących 
stopnia ich zadowolenia z obsługi komunikacją zbiorową byłyby niemiarodajne.  

(akta kontroli str. 112, 875-882) 

Standard komunikacji tramwajowej był niski. Na koniec 2017 r. eksploatowanych w 
mieście było 500 wagonów, z tego 3% pochodziło z lat 1962-1967, 88% wagonów z 
lat 1976-1990, a zaledwie 9%  z lat 2001-2015. Pociągów niskowejściowych było 
jedynie 23%. W klimatyzację wyposażonych było zaledwie 41  tramwajów.  Ponadto 
na terenie miasta nadal funkcjonuje blisko 20% zwrotnic najazdowych 
niesterowanych (wymagających zmiany ręcznej). Kapitalnego remontu wymaga 
także ok. 30% infrastruktury torowo-sieciowej. Wskaźnik negatywnych ocen 
punktualności kursowania tramwajów wyniósł w 2015 r. – 19,7%, a w 2017 r. obniżył 
się do poziomu 16,5%. 

(akta kontroli str. 112, 637) 

3.5. W centrum Łodzi wprowadzono strefy płatnego parkowania. W 2015 r. dochody 
miasta z tytułu sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych wyniosły 6,77 mln 
zł. W 2016 r. o ok. 500 wzrosła liczba miejsc postojowych w strefie płatnego 
parkowania i wyniosła ok. 5 tys. sztuk. Wpływy z tytułu sprzedaży biletów 
i abonamentów parkingowych w 2016 r. wyniosły 8,84 mln zł. Wzrost wpływów 
spowodowany był głównie wprowadzeniem od 1 lutego 2016 r. nowych, wyższych 
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 
parkowania. W 2017 r. wpływy z płatnego parkowania wyniosły 9,35 mln zł. 

(akta kontroli str. 112) 

3.6. W zakresie promocji alternatywnych środków podróżowania, miasto promuje 
transport rowerowy. Według stanu na 28 sierpnia 2018 r. długość ścieżek 
rowerowych oraz pieszo-rowerowych wzrosła ze 119,512 km w 2015 r. do 
154,853 km, tj. o 35,341 km. Długość pasów dla rowerów, kontrapasów i przejazdów 
rowerowych wzrosła odpowiednio z 18,904 km do 43,072 km, tj. o 24,168 km.  
W styczniu 2011 r. Prezydent Łodzi podpisał deklarację promującą transport 
rowerowy tzw. Kartę Brukselską.  
W dniu 29 stycznia 2016 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego, Dyrektor ZDiT zawarł umowę z wykonawcą na uruchomienie, 
zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu o nazwie Łódzki Rower 
Publiczny, na wartość 12.276.672,02 zł. Umowa przewidywała uruchomienie 
100 stacji rowerowych w miejscach wskazanych przez zamawiającego 
i wyposażenie je w 100 terminali, 1.500 stojaków rowerowych i 1.000 rowerów. 
Uruchomienie stacji miało nastąpić do 30 kwietnia 2016 r., natomiast zarządzanie 
i eksploatacja po stronie wykonawcy do 30 listopada 2019 r. W ramach umowy 
wykonawca miał pobierać opłaty za korzystanie z rowerów i przekazywać je 
zamawiającemu. Odbioru przedmiotu zamówienia dokonano w umownym terminie.  
Aneksem z 3 lipca 2017 r., w wyniku postępowania uzupełniającego, ZDiT zlecił 
wykonawcy uruchomienie kolejnych 47 stacji rowerowych oraz dostarczenie 
470 rowerów. Ostatecznego odbioru robót dokonano 9 sierpnia 2017 r. 

 (akta kontroli str. 134-181, 204-225, 266-268) 

Liczba wypożyczeń w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. wyniosła 
1,5 mln rowerów, liczba zarejestrowanych użytkowników na koniec listopada 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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– 66,4 tysięcy. Przychody w tym okresie wyniosły 494 489 zł brutto. W okresie od 
1 kwietnia do 30 listopada 2017 r. wypożyczono ponad 1,3 mln rowerów, a liczba 
użytkowników zarejestrowanych na koniec listopada 2017 r. wyniosła ok. 90 tysięcy. 
Przychody w ww. okresie wyniosły 282.378,68 zł brutto.  

(akta kontroli str. 112, 276-280) 

Jako powody spadku przychodów w 2017 r. Dyrektor ZDiT podał m.in. wzrost 
udziału wypożyczeń do 20/25 minut (w czasie, gdy nie są pobierane opłaty) oraz 
spadek wypożyczeń długich, powyżej 12 h.  

(akta kontroli str. 875-882) 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonawca miał przekazać 
zamawiającemu niezbędne oprogramowanie i uprawnienia umożliwiające 
zamawiającemu nadzór i kontrolę umowy w trybie non-stop przez cały okres 
funkcjonowania umowy oraz nadzór nad sprawdzeniem, ile rowerów zostało 
wypożyczonych, na jak długi okres ze stacji należących do zamawiającego i jakie 
generowało to przychody. 

(akta kontroli str. 182-203)  

Zgodnie z treścią umowy zawartej z Nextbike Polska Sp. z o.o., ZDiT miał 
możliwość naliczenia kar umownych wykonawcy m.in. za: 

 za każdy rower niesprawny dłużej niż 12 godzin – 50,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę ponad ustalony w SIWZ czas naprawy lub wymiany; 

 za każdy stojak niesprawny dłużej niż 48 godzin – 50,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę ponad ustalony w SIWZ czas naprawy lub wymiany; 

 za każdy terminal lub stację rowerową niesprawną dłużej niż 48 godziny – 
300,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas wymiany 
lub naprawy; 

 za brak rowerów na stacji – 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad 
ustalony w SIWZ czas relokacji; 

 za brak wolnych stojaków na stacji – 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
ponad ustalony w SIWZ czas relokacji; 

 w trakcie funkcjonowania ŁRP za stwierdzoną podczas codziennej kontroli 
systemu liczbę rowerów w systemie poniżej 95% - 5.000,00 zł za każdy 
przypadek; 

 za dostępność strony internetowej ŁRP niższą niż 99% liczoną w godzinach  
w skali miesiąca – 500,00 zł za każdy miesiąc; 

 (akta kontroli str. 150-151)  

Według wyjaśnień pracownika ZDiT dokonującego kontroli funkcjonowania ŁRP 
poprzez system informatyczny, system ten wskazywał liczbę rowerów w czasie 
rzeczywistym, nie pozwalał na generowanie danych historycznych dotyczących 
liczby rowerów znajdujących się w systemie. Celem kontroli stanu rowerów 
dokonywano kopii danych i wyliczano liczbę dostępnych rowerów. Jeśli liczba 
rowerów była niższa niż 95% wymaganej – naliczano kary umowne za każdy dzień. 
Pracownik ZDiT wyjaśnił, że nie we wszystkie dni dokonywał kopii danych. Od 
początku obowiązywania umowy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. 
z tytułu stwierdzonej podczas codziennej kontroli liczby rowerów w systemie poniżej 
wymaganej liczby (95% liczby rowerów określonej w umowie), ZDiT naliczył 
wykonawcy kary umowne w łącznej wysokości 510.000,00 zł. Dotyczyło to 102 
z 641 dni obowiązywania umowy. 
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Dni, za które naliczono kary umowne 

Liczba 
brakujących 

rowerów każdego 
dnia 

Pozostałe dni obowiązywania umowy 

 
 
09.08.2017 r.–21.08.2017 r. (13 dni) 
 
01.09.2017 r.–10.09.2017 r. (10 dni) 
11.09.2017 r.-27.09.2017 r. (17 dni) 
28.09.2017 r.-17.10.2017 r. (20 dni) 
18.10.2017 r.-31.10.2017 r. (14 dni) 
 
 
17.05.2018 r.-23.05.2018 r. (7 dni) 
24.05.2018 r.-04.06.2018 r. (12 dni) 
05.06.2018 r.-13.06.2018 r. (9 dni) 

 
 
201 szt. 
 
220 szt. 
192 szt. 
212 szt. 
122 szt. 
 
 
146 szt. 
  79 szt. 
  76 szt. 

01.04.2016 r.–30.11.2016 r. (244 dni) 
01.03.2017 r.–08.08.2017 r. (161 dni) 
 
22.08.2017 r.–31.08.2017 r. (10 dni) 
 
 
 
 
01.11.2017 r.-30.11.2017 r. (30 dni) 
01.03.2018 r.-16.05.2018 r. (77 dni) 
 
 
 
14.06.2018 r.-30.06.2018 r. (17 dni) 

Łącznie 102 dni Łącznie 539 dni 

 
System informatyczny umożliwiał także codzienną kontrolę, w jakim czasie dany 
rower był niesprawny, a także sprawdzenie sprawności terminali. Z tytułu 
niesprawności rowerów dłużej niż 12 godzin w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 
30 czerwca 2018 r. naliczono kary umowne w łącznej wysokości 354.000 zł.  
Kontrole sprawności stojaków do rowerów dokonywane były fizycznie na wybranych 
stacjach nie mniej niż jeden raz w tygodniu.  

(akta kontroli str.262-263) 

Przeprowadzone w dniu 23 sierpnia 2018 r. oględziny 11 stacji rowerowych pod 
kątem sprawdzenia liczby dostępnych rowerów oraz wolnych miejsc postojowych 
wykazały, że tylko w przypadku dwóch stacji stan rzeczywisty w zakresie 
dostępnych rowerów i wolnych stojaków był zgodny z danymi zawartymi na stronie 
internetowej ŁRP19. W pozostałych przypadkach stan rowerów i/lub stojaków na 
stacjach odbiegał od danych wykazanych na stronie internetowej.  

(akta kontroli str. 265-265) 

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

1. W okresie obowiązywania umowy w zakresie usługi Łódzki Rower Publiczny nie 
dokonywano kontroli ewentualnych braków rowerów na stacjach oraz wolnych 
stojaków dłużej niż 1 godz. po uwzględnieniu czasu relokacji. Nie dokonywano 
także kontroli dostępności strony internetowej ŁRP. 

Dyrektor ZDiT wyjaśnił m.in., że oprogramowanie służące kontroli systemu 
roweru publicznego, ze względu na małe doświadczenie jednostek publicznych 
w Polsce, realizujących podobne projekty, zostało opisane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w sposób niegwarantujący skutecznego 
nadzoru nad operatorem w tym zakresie. Dyrektor wskazał, że na podstawie 
zebranych doświadczeń możliwe będzie określenie wymogów dla systemu w 
kolejnym przetargu na przyszły rower miejski, po zakończeniu obowiązywania 
obecnej umowy.  
Odnosząc się do braku wolnych miejsc na stojakach Dyrektor ZDiT wyjaśnił, że 
każda, nawet sekundowa zmiana w statusie stacji, powoduje przerwanie 
ciągłości badanego okresu, za który powinna być naliczona kara. Jedynym 
możliwym sposobem kontroli takiego stanu jest dostarczenie odpowiedniego 
narzędzia informatycznego, które w sposób ciągły będzie monitorowało sytuację 

                                                      
19 https://lodzkirowerpubliczny.pl/mapa-stacji/ 
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na każdej stacji rowerowej z dokładnością do sekundy. To samo dotyczy też 
strony internetowej. Sprawdzanie poprawności jej działania odbywało się stale, 
jednak brak jest narzędzia weryfikującego łączny czas ewentualnego 
niefunkcjonowania przedmiotowej strony.  

(akta kontroli str. 883-887) 

2. Przeprowadzone w dniu 23 sierpnia 2018 r. oględziny 11 stacji rowerowych pod 
kątem sprawdzenia liczby dostępnych rowerów oraz wolnych miejsc postojowych 
wykazały, że w przypadku dziewięciu stacji stan rowerów i/lub stojaków na 
stacjach odbiegał od danych wykazanych na stronie internetowej, np. stacja 
Piotrkowska Centrum Przesiadkowe – dostępnych 39 rowerów i 4 wolne miejsca 
postojowe, na stronie internetowej – dostępnych pięć rowerów i zero miejsc 
postojowych, stacja   Piłsudskiego/Sienkiewicza dostępnych 26 rowerów i trzy 
wolne miejsca, na stronie internetowej odpowiednio pięć i zero. 

Dyrektor ZDiT wyjaśnił, że liczba rowerów dostępnych na stacjach rowerowych 
pokazywana na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej została w sposób 
systemowy ograniczona przez operatora systemu. ZDiT wezwał wykonawcę do 
zmiany ww. funkcjonalności.  

(akta kontroli str. 883-887) 

3. ZDiT nie prowadził codziennej kontroli systemu w zakresie liczby dostępnych  
rowerów.  

Dyrektor ZDiT wyjaśnił, że oprogramowanie przekazane przez wykonawcę 
systemu ŁRP nie daje możliwości ciągłej kontroli liczby rowerów udostępnionych 
użytkownikom. Kontrola w powyższym zakresie wymaga więc od pracowników 
ZDiT korzystania z kilku raportów, zapisanych w różnych formatach plików 
i zakładania skomplikowanych formuł, łączących dane z kilku źródeł. Proces jest 
pracochłonny i czasochłonny, a przy braku danych historycznych z systemu 
bywa nieefektywny. Dyrektor wskazał, że niezbędne byłoby przeznaczenie 
jednego pracownika wyłącznie do prowadzenia kontroli ŁRP, co przy obecnych 
możliwościach kadrowych ZDiT nie jest możliwe.  

(akta kontroli str.883-887) 

IV. Uwagi wnioski 
ZDiT we współpracy z Miastem opracowywał projekty planów parkingów miejskich 
w systemie „Parkuj i Jedź”. Na terenie Łodzi w badanym okresie funkcjonowały 
następujące bezpłatne parkingi umożliwiające pozostawienie samochodu 
i kontynuację podróży komunikacją miejską lub kolejową: Dworzec Łódź Fabryczna, 
Dworzec Łódź Kaliska, Dworzec Łódź Widzew, Dworzec Łódź Żabieniec, 
Przystanek kolejowy Łódź Radogoszcz Zachód, Chocianowice Ikea, Zdrowie 
Krakowska-Konstantynowska. ZDiT nie prowadził badań wśród kierowców 
korzystających z ww. parkingów i nie dysponował informacjami, w jakim zakresie 
miejsca te wykorzystywane były przez osoby wjeżdżające do miasta i dalej 
korzystające z komunikacji publicznej (funkcja parkingu „Parkuj i Jedź”), a w jakim 
zakresie przez osoby wyjeżdżające z Łodzi np. komunikacją kolejową do innych 
miast.  
Jako parkingi spełniające funkcję węzłów „Parkuj i Jedź” uznawane są m.in. parkingi 
zlokalizowane w centrum miasta na Dworcu Łódź Fabryczna i Dworcu Łódź Kaliska. 
W ocenie NIK parkingi te z racji swej lokalizacji nie mogą pełnić przedmiotowej 
funkcji. W systemie „Parkuj i Jedź” parkingi lokalizowane są bowiem w pobliżu 
peryferyjnych przystanków i przeznaczone są dla osób korzystających z publicznego 
transportu zbiorowego. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych 

Uwagi 
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miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują 
drogę do centrum miasta. W strefie Łodzi dotychczas nie wybudowano parkingów 
spełniających funkcję „Parkuj i Idź”.  
Lokalizacje parkingów spełniających funkcję „Parkuj i Jedź” zostały wskazane 
w Studium 2018. Są to lokalizacje na peryferiach Łodzi: Helenówek, 
Aleksandrowska-Szczecińska, Legionów-Włókniarzy, stacja kolejowa Łódź Lublinek, 
Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Węzeł przesiadkowy Łódź Dąbrowa, 
Pomorska-Nowokonstytucyjna (planowana droga), Brzezińska-Palki, Węzeł 
przesiadkowy Łódź Marysin, Rokicińska-Hetmańska oraz stacja kolejowa Łódź 
Andrzejów. Jednakże przyjęta uchwałą Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 
Łodzi na lata 2018-2040 nie przewidywała budowy przedmiotowych parkingów. 

 (akta kontroli str. 127, 877) 

Zastępca Dyrektora ZDiT wyjaśnił, że wzrost liczby parkingów spełniających funkcję 
„Parkuj i Jedź” jest uzależniony od możliwości budżetowych Miasta oraz 
zainteresowania podmiotów zewnętrznych współpracą współfinansowania 
projektów, np. spółek kolejowych zarządzających infrastrukturą. W przypadku 
parkingu na Dworcu Fabrycznym rozważane jest wprowadzenie odpłatności 
w dalszej perspektywie czasowej z uwagi na lokalizację obiektu na terenie 
śródmiejskim, na którym wskazane jest ograniczenie liczby samochodów 
indywidualnych. W zakresie budowy parkingu w strefie I, prowadzone jest 
postępowanie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przewiduje się, że 
parking zostanie wybudowany w okresie kolejnych dwóch lat.  

(akta kontroli str. 877) 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Poprawę infrastruktury tramwajowej, w tym modernizację zwrotnic.   
2. Rzetelny i skuteczny nadzór nad systemem Łódzki Rower Publiczny.  
 
  

Wnioski 
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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 Łodzi. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

 

Łódź, dnia  19 grudnia 2018 r. 
  

Kontrolerzy: Najwyższa Izba Kontroli  
Dariusz Krawczyk 

Doradca techniczny 
Delegatura w Łodzi 

p.o. Dyrektora 
Przemysław Szewczyk 

/-/ 

 

/-/ 

 

Dominik Gołacki 
Główny specjalista kontroli państwowej 

/-/ 

 
 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 
 
               Dyrektor Delegatury 
        Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi  
              Przemysław Szewczyk 
 
 
........................................................ 
                             podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


