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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

 

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania 

 

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

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

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

1 stycznia 2016 r. – 30 czerwca 2019 r. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Piotr Iwański, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/106/2019 z 23 lipca 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2016-2019 Miasto Poznań podejmowało działania na rzecz rozwoju 
elektromobilności, w tym zeroemisyjnego transportu publicznego. W dokumentach 
strategicznych zawarto ogólne zapisy dotyczące wspierania elektromobilności. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych3 (dalej: ustawa o elektromobilności), sporządzono analizę kosztów 
i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji 
miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do 
napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji 
gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji4. Miasto 
przeprowadziło przetarg na zakup 21 autobusów elektrycznych oraz na budowę 
infrastruktury ładowania, a dostawa pojazdów ma nastąpić do 16 grudnia 2019 r. 
oraz do 28 lutego 2020 r. Nie zakończono również budowy stacji ładowania dla 
autobusów elektrycznych. 

W objętym kontrolą okresie podjęto działania w celu zapewnienia odpowiedniej 
liczby publicznie dostępnych punktów ładowania. Prezydent Miasta powołał zespół, 
którego zadaniem było wypracowanie sposobu wyboru inwestorów/operatorów dla 
poszczególnych punktów ładowania, dokonanie podziału miasta na obszary 
z lokalizacjami przeznaczonymi pod instalację i obsługę stacji do ładowania 
pojazdów elektrycznych oraz koordynacja działań miejskich jednostek 
organizacyjnych w celu realizacji zapisów ustawy o elektromobilności. Liczba 
publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, według stanu na 
30 lipca 2019 r. wynosiła 21, co stanowiło 10% z minimalnej liczby 210 punktów, 
wymaganej ww. ustawą.  

Miasto Poznań podejmowało również inne działania mające na celu promowanie 
używania samochodów elektrycznych oraz współdzielonych, w tym obniżenie opłat 
za parkowanie samochodów współużytkowanych w formie carsharingu oraz 
pojazdów z emisją CO2 do 95g/km w Strefie Płatnego Parkowania. 

Miasto podjęło wstępne działania w zakresie zapewnienia udziału pojazdów 
elektrycznych w działalności Urzędu oraz pojazdów elektrycznych lub napędzanych 
gazem ziemnym, użytkowanych w wykonywaniu przez gminę zadań publicznych. 
Urząd nie dysponował wiedzą, jakie zasoby musi zaangażować w celu spełnienia 
wymogów określonych w art. 68 ust. 2 i 3 ustawy o elektromobilności, 
obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

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

1. W "Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Miasta Poznania na lata 2014-2025", przyjętym uchwałą Nr VII/88/VIII/2019 Rady 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r., poz. 1124 ze zm. 
4 Dz. U. z 2019 r., poz. 1447 ze zm. 
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2019 r.6 wskazano m.in. linie komunikacyjne, na 
których planowane są przewozy autobusami zeroemisyjnymi (wraz z planowanym 
czasem ich uruchomienia), jak również lokalizację stacji ładowania oraz sposobu ich 
przyłączenia do sieci energetycznej. W Analizie Kosztów i Korzyści (AKK), o której 
mowa w art. 37 ustawy o elektromobilności, sporządzonej na zlecenie Miasta 
Poznania, zapisano że „wymiana taboru na zeroemisyjny nie prowadzi do 
osiągnięcia wymaganych ustawą korzyści społeczno-ekonomicznych. W związku 
z tym organizator, zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o elektromobilności, zlecając 
świadczenie usługi komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, nie musi zapewniać określonego 
udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów". Mimo to 
Miasto Poznań zaplanowało wymianę taboru autobusowego na zeroemisyjny, co 
uzasadniono nw. argumentami zawartymi w AKK: 
- rekomendacje przyjętych wskaźników emisji i kosztów jednostkowych mogą ulec 
zmianie i wyniki kolejnej analizy za trzy lata mogą wyjść korzystnie, a wtedy 
wymiana taboru musiałaby być intensywniejsza; 
- w analizie uwzględniono wpływ wprowadzenia autobusów zeroemisyjnych na 
emisje globalną. Jeśli jednak ograniczyć wyniki do efektów lokalnych, uzyska się 
redukcję emisji na terenie aglomeracji; 
- istnieją szanse na dofinansowanie zakupu autobusów zeroemisyjnych ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W Planie zapisano, że możliwe jest prowadzenie przewozów autobusami 
elektrycznymi na liniach komunikacyjnych nr: 151, 160, 163, 174, 176, 190, 191 
i 1937. W miarę budowy nowych stacji ładowania zalecanymi liniami do obsługi 
pojazdami elektrycznymi są linie: 145, 149, 150, 159, 168 i 182. Wskazano, że 
możliwy jest zakup pojazdów elektrycznych komunikacji autobusowej w ilości 
wskazanych w ustawie o elektromobilności tj. w udziale 5% do 1 stycznia 2021 r., 
10% do 1 stycznia 2023 r. i 20% do 1 stycznia 2025 r. Zaproponowano lokalizację 
stacji ładowania na pętlach i w zajezdniach autobusowych. Zgodnie z planami 
operatora w pierwszym etapie zakłada się, że stacje te powstaną w trzech 
lokalizacjach: na pętli Garbary, na pętli os. Sobieskiego oraz na terenie zajezdni 
Warszawska. W dalszej kolejności planuje się stacje: przy pętli Falista, Górczyn 
i Poznań Główny a także na terenie zajezdni Kacza. W grudniu 2018 r. zakupiono 
21 autobusów elektrycznych, które mają zostać dostarczone do MPK Poznań Sp. 
z o. o. w 2020 r. 

W „Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025”, przyjętym uchwałą nr 14/2016 Rady 
Metropolii Poznań z dnia 16 grudnia 2016 r.8 rekomendowano kontynuację realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych, w tym związanych z budową nowych linii 
tramwajowych (Poznań), zintegrowanych węzłów przesiadkowych, zakupem 
niskoemisyjnego i niskopodłogowego taboru autobusowego spełniającego 
najwyższe normy, w tym autobusów elektrycznych. 

W „Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+”, przyjętej przez Radę Miasta 
Poznania na mocy Uchwały XLI/708/VII/2017 z 24 stycznia 2017 r.9, w priorytecie 
3 o nazwie „Zielone, mobilne miasto” zapisano działania mające na celu rozwój 
ekomobilności (pkt 3.5.5). Działania te mają polegać m.in. na wspieraniu rozwoju 
elektromobilności. 

(akta kontroli str. 265-400, 707-754) 
                                                      
6 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1010/VI/2014 z 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia „Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025” 
7 pętle tych linii znajdują się na Os. Sobieskiego i przy ul. Garbary 
8 http://mobilnosc.metropoliapoznan.pl/wp-content/uploads/Plan-Zr%C3%B3wnowa%C5%BConej-Mobilno%C5%9Bci-
Miejskiej.pdf 
9 http://bip.poznan.pl/public/bip/attachments.att?co=show&instance=1018&parent=66457&lang=pl&id=299588 
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Na terenie Miasta Poznania, według stanu na dzień 30 lipca 2019 r., funkcjonowało 
21 publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych, w tym 
8 punktów o dużej mocy ładowania i 13 punktów o normalnej mocy ładowania10. 
Urząd nie dysponował informacjami dotyczącymi liczby punktów ładowania w latach 
wcześniejszych. 

Liczba samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Poznaniu wynosiła: według 
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – 124, na dzień 30 czerwca 2019 r. – 163. 

 (akta kontroli str. 447-531) 

2. Minister Energii nie zwracał się do Miasta w sprawie współudziału w realizacji 
działań nr 3 i 4 załącznika nr 2 do „Planu rozwoju elektromobilności”. 

(akta kontroli str. 10, 548-553) 

3. Zgodnie z art. 60 ustawy o elektromobilności, minimalna liczba punktów 
ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach 
ładowania, w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 300 000, w których zostało 
zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000 
mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych, powinna 
wynosić 210.  

Na mocy uchwały Rady Miasta Poznania nr LII/922/VII/2017 z dnia 11 lipca 2017, 
która zmieniła Uchwałę nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie 
ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 
wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, na terenie Miasta 
Poznania wyznaczono ponad 100 miejsc (kopert) dla samochodów współdzielonych. 
W toku konsultacji wskazano, że koperty te mogą zostać przeznaczone dla floty 
pojazdów współdzielonych elektrycznych jako miejsca ładowania. 

(akta kontroli str. 548-613) 

Prezydent Miasta Poznania w 2018 r. powołał Zespół ds. rozwoju sieci punktów 
ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania na terenie 
Miasta Poznania11. Zadaniem Zespołu było: wypracowanie najbardziej korzystnej 
możliwości wyboru inwestorów/operatorów dla poszczególnych punktów ładowania, 
wypracowanie podziału miasta na obszary z lokalizacjami przeznaczonymi pod 
instalację i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz koordynacja 
działań miejskich jednostek organizacyjnych mająca na celu realizację zapisów 
ustawy o elektromobilności. W okresie od września 2018 r. do kwietnia 2019 r. 
Zespół odbył 11 spotkań. Efektem jego prac było m.in. ustalenie sposobu 
postępowania w celu zapewnienia wymaganej liczby punktów ładowania na terenie 
Poznania. Ustalono, że zgodnie z art. 61 ustawy o elektromobilności, do 15 stycznia 
2020 r. sporządzony zostanie raport dotyczący brakującej liczby punktów ładowania 
oraz zainicjowany zostanie „mechanizm interwencyjny” budowy stacji ładowania. Do 
15 marca 2020 r. powinien zostać sporządzony plan budowy brakujących stacji 
ładowania, w tym przeprowadzenie konsultacji publicznych oraz uzgodnień 
z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Dyrektor Biura 
Koordynacji Projektów (BKP) wyjaśnił, że uzgodniono już warunki przyłączenia dla 
29 lokalizacji stacji ładowania, w których znajdzie się 90 punktów ładowania, 
planowanych do utworzenia w I etapie. W kolejnym etapie, po sporządzeniu raportu, 
a następnie planu, o którym mowa w art. 62 ustawy o elektromobilności, brakująca 

                                                      
10 Ustalono na podstawie Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (https://eipa.udt.gov.pl/) 
11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 608/2018/P z 29 sierpnie 2018 r., zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Poznania nr 235/2019/P z 11 marca 2019 r. 
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liczba stacji ładowania zostanie wybudowana przez właściwego operatora systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego12. 

(akta kontroli str. 539-553, 698-703, 781-782) 

Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Poznania wskazał, że „na 
terenach, na których nie jest dopuszczona funkcja usługowa, lokalizacja stacji 
ładowania będzie wymagała konkretnego zapisu w planie miejscowym, (…) 
natomiast na terenach dróg publicznych – stacja ładowania jako obiekt lub 
urządzenie służące obsłudze uczestników ruchu – może być lokalizowana bez 
wyraźnego zapisu w planie miejscowym” oraz, że „w przypadku planowania 
nowopowstałych stacji ładowania pojazdów niezwiązanych z istniejącym obiektem 
budowlanym nie zachodzi konieczność zgodności z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wolnostojącego obiektu budowlanego oraz 
stanowiska postojowego łącznie, (…) w takim przypadku ewentualny zakaz 
lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza lokalizacji stacji ładowania 
pojazdów”. Uznano zatem, że realizacja przez Miasto Poznań procesu dot. 
lokalizowania stacji ładowania w pasie drogi publicznej nie będzie wymagała zmian 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

(akta kontroli str. 554-575) 

4. W Poznaniu nie wyznaczono strefy czystego transportu, o której mowa w art. 39 
ustawy o elektromobilności. Prezydent Miasta Poznania uznał, że konieczne jest 
przeprowadzenie debaty publicznej w tym zakresie w celu określenia kształtu, 
funkcjonalności oraz obszaru takiej strefy.  

5. Miasto Poznań w latach 2017-2019 podejmowało działania mające na celu 
promowanie używania samochodów ekologicznych13 oraz współdzielonych 
(użytkowanych w formie carsharingu). W 2017 r. Rada Miasta14 obniżyła opłaty za 
parkowanie, poprzez wprowadzenie kart abonamentowych dla samochodów 
z emisją CO2 pow. 0 do 95g/km włącznie w cenie 60 zł za miesiąc, a dla 
samochodów z emisją CO2 równą 0 g/km – w cenie 30 zł za miesiąc. Zgodnie z art. 
13 ust. 3  pkt. 1 lit. e) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych15, 
samochody elektryczne zostały zwolnione z opłat za postój w strefie płatnego 
parkowania. Dla samochodów ekologicznych, współużytkowanych w formie 
carsharingu, w Strefie Płatnego Parkowania zniesiono opłaty za parkowanie na 
wyznaczonych „kopertach dla floty samochodów współdzielonych”. W 2017 r. 
wydzielono i oznakowano miejsca parkingowe dla pojazdów współdzielonych w 34 
lokalizacjach na terenie miasta (projekt – 15,8 tys. zł, realizacja –  40 tys. zł.). 
W 2019 r. wprowadzono również zmiany w stałej organizacji ruchu na wybranych 
ulicach. Zmiany te polegały na standaryzacji oznakowania BUS pasów, a ich koszt 
wyniósł 95,5 tys. zł 

(akta kontroli str. 548-553) 

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

 

 

                                                      
12 Art. 64 ustawy o elektromobilności 
13 Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. samochód ekologiczny to pojazd 
samochodowy o dopuszczalnej emisji CO2 ≤ 95 g/km 
14 Uchwała Rady Miasta Poznania Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającą uchwałę 
Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, 
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości 
opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 
15 Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W okresie objętym kontrolą Miasto podejmowało działania w celu promowania 
wykorzystania pojazdów ekologicznych, w tym elektrycznych. Powołany przez 
Prezydenta Zespół ds. rozwoju sieci punktów ładowania zainstalowanych 
w ogólnodostępnych stacjach ładowania na terenie Miasta Poznania wypracował 
sposób postępowania w celu zapewnienia wymaganej ustawą o elektromobilności 
liczby punktów ładowania w terminach określonych w tej ustawie. Według stanu na 
30 lipca 2019 r. liczba publicznie dostępnych punktów ładowania wynosiła 21. 
Miasto uzgodniło lokalizację kolejnych 90 punktów ładowania. W ocenie NIK, 
w świetle powyższego, istnieje ryzyko nieosiągnięcia minimalnej liczby 210 punktów 
ładowania, zainstalowanych na terenie Miasta do końca 2020 r, zgodnie 
z wymaganiami ww. ustawy. 

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

1. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego było Miasto Poznań, a w jego 
imieniu funkcję organizatora realizował Zarząd Transportu Miejskiego (jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki 
budżetowej). Obszarem działania ZTM jest Miasto Poznań oraz obszar wynikający 
z zawartych przez miasto porozumień międzygminnych w zakresie transportu 
publicznego (18 gmin). Operatorami publicznego transportu zbiorowego są 
przewoźnicy, z którymi ZTM podpisał umowy o świadczenie usług: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe KOMBUS, Przedsiębiorstwo Transportowe Translub, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Komorniki, Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las, Zakład 
Usług Komunalnych ROKBUS, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM, 
TPBUS, Zakład Komunalny w Kleszczewie. 

(akta kontroli str. 11-95) 

Liczba linii komunikacyjnych stałych dziennych według stanu na koniec 2018 r. 
wynosiła 109 (na koniec 2015 r. - 92), w tym 59 (57) obsługiwanych przez MPK 
w Poznaniu, a 50 (35) obsługiwanych przez operatorów gminnych. Długość linii 
wynosiła 1641 km (na koniec 2015 r. – 1216 km), z tego długość linii obsługiwanych 
przez MPK wynosiła 691 km (616 km), a przez operatorów gminnych 950 km (612 
km). Ponadto na terenie miasta funkcjonowało 20 linii tramwajowych, obsługiwanych 
przez MPK, o długości 229 km (na koniec 2015 r, - 244 km). 

W latach 2015-2019 wzrastała zarówno liczba, jak i długość obsługiwanych linii. 
Liczba eksploatowanych autobusów przez wszystkich operatorów na koniec 
poszczególnych lat wynosiła: w 2015 r. – 434, w 2016 r. 439, w 2017 r. – 481, 
w 2018 r. – 472, w tym przez MPK w Poznaniu odpowiednio 316, 321, 320 i 311. 
MPK w Poznaniu dysponowało jednym pojazdem o napędzie hybrydowym. 
Wszystkie pozostałe pojazdy napędzane były olejem napędowym. W tym okresie 
nie wykorzystywano w przewozach autobusów o napędzie elektrycznym. 

Według stanu na 31 grudnia  2015 r. w gminnych przewozach pasażerskich 
wykorzystywano 431 autobusów z silnikiem diesla oraz jeden autobus z napędem 
hybrydowym. Normę spalania EURO 0 spełniały 4 pojazdy (0,9%), normę EURO 1 – 
7 pojazdów (1,6%), normę EURO 2 – 84 pojazdy (19,4%), normę EURO 3 – 131 
pojazdów (30,3%), normę EURO 4 – 17 pojazdów (3,9%), normę EURO 5 – 22 
pojazdy (5,1%), a normę EEV spełniało 160 pojazdów (37%). Najwyższą normę 
emisji spalin – EURO 6 – spełniało 7 pojazdów (1,6%). Średni wiek taboru wynosił 
8 lat. 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w gminnych przewozach pasażerskich 
użytkowano 475 autobusów z silnikiem diesla oraz jeden autobus z napędem 
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hybrydowym. Normę spalania EURO 0 spełniało 6 pojazdów (1,3%), normę EURO 1 
– 4 pojazdy (0,8%), normę EURO 2 – 48 pojazdów (10,1%), normę EURO 3 – 125 
pojazdów (26,3%), normę EURO 4 – 33 pojazdy (6,9%), normę EURO 5 – 38 
pojazdów (8%), a normę EEV spełniało 160 pojazdów (33,7%). Istotnie wzrosła 
liczba pojazdów spełniających normę emisji EURO 6 (61), co stanowiło 12,8% floty 
autobusów. Średni wiek taboru wyniósł 9 lat. Udział pojazdów spełniających normy 
EURO 0, EURO 1, EURO 2 i EURO 3 spadł, w porównaniu do 2015 r., z 52,3% do 
38,5%. Wzrósł natomiast udział taboru spełniającego wyższe normy emisji spalin, co 
powinno przyczynić się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko 
przez pojazdy komunikacji publicznej. 

(akta kontroli str. 413-419, 618-621) 

W latach 2016-2018 MPK w Poznaniu przeprowadziło 3 postępowania na zakup: 

- 37 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów przyjaznych środowisku16, 
w tym 19 autobusów o długości 12 m oraz 18 autobusów przegubowych o długości 
18 m, spełniających normę emisji spalin EURO 6, 

- 21 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich o napędzie 
elektrycznym17, w tym 6 autobusów o długości 11,5-12m oraz 15 autobusów 
o długości 17,5-18 m, 

- jednego autobusu szkoleniowego18, spełniającego normę emisji spali EURO 6. 

Liczba i rodzaj zakupionych pojazdów były zgodne z postanowieniami Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego na lata 2015-2021, zatwierdzonego przez Zgromadzenie 
Wspólników MPK w Poznaniu sp. z o.o. 

(akta kontroli str. 622-635) 

2. Zgodnie z art. 37 ustawy o elektromobilności Zarząd Transportu Miejskiego zlecił 
sporządzenie Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem, przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych 
środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, 
których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji 
objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa 
w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji. Umowa na wykonanie AKK została zawarta 
20 sierpnia 2018 r. AKK została przekazana zleceniodawcy 30 listopada 2018 r. 

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

(akta kontroli str. 11-256, 401-412) 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 730/2018/P 
z 22 października 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne analizy kosztów 
i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Informacja o konsultacjach została 
zamieszona na oficjalnej stronie internetowej Miasta Poznania. Konsultacje 
prowadzono w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag mieszańców, 
przesyłanych pocztą elektroniczną na adres elektromobilnosc@ztm.poznan.pl oraz 
pocztą na adres ZTM w Poznaniu w okresie od 5 do 25 listopada 2018 r. W trakcie 
trwania konsultacji nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub propozycja. 

                                                      
16 Postępowanie nr AL.-0150-1317, rozstrzygnięte 25 sierpnia 2017 r. 
17 Postępowanie nr AL.0140.07.2018, rozstrzygnięte 9 października 2018 r. 
18 Postępowanie nr AL.041.51.2018, rozstrzygnięte 28 sierpnia 2018 r. 
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AKK została przekazana Ministrowi Energii, Ministrowi Przedsiębiorczości 
i Technologii oraz Ministrowi Środowiska, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 37 
ust 4. ustawy o elektromobilności. 

(akta kontroli str. 96-103, 258-264) 

3. W AKK uwzględniono dwa scenariusze. Pierwszy zakładał wykorzystanie 
autobusów zeroemisyjnych tylko do obsługi linii miejskich, obsługiwanych przez 
MPK w Poznaniu. W drugim, założono wykorzystanie autobusów zeroemisyjnych do 
realizacji kursów na liniach miejskich jak i podmiejskich organizowanych przez ZTM, 
a obsługiwanych przez MPK w Poznaniu i innych operatorów. Dokonano analizy 
w trzech wariantach: wariant bazowy oraz dwa warianty inwestycyjne: W1 – 
uwzględniający zakup autobusów z napędem elektrycznym oraz W2, zakładający 
wdrożenie do eksploatacji autobusów z napędem wodorowym. Wariant bazowy dla 
linii miejskich polegał na zakupie łącznie 104 autobusów niskoemisyjnych 
z napędem Diesla i normą emisji EURO 6, w tym 50 autobusów 12-metrowych i 54 
autobusów 18-metrowych. Wariant bazowy dla linii aglomeracyjnych zakładał zakup 
158 autobusów, w tym 104 12–metrowych i 54 18-metrowych. 

W wariancie W1 dla obszaru miasta zaplanowano zakup 104 autobusów 
elektrycznych, w tym 50 autobusów 12-metrowych i 54 autobusów 18-metrowych 
wraz z infrastrukturą ładowania, w skład której wchodziło: 58 ładowarek plug-in 40 
kW, 2 pantografy jednostanowiskowe 270 kW oraz 9 pantografów 
dwustanowiskowych 540 kW. Wariant W1 dla linii aglomeracyjnych polegał na 
zakupie 158 autobusów elektrycznych, w tym 104 12–metrowych i 54 18-metrowych 
wraz z infrastrukturą ładowania: 112 ładowarek plug-in 40 kW, w tym 6 mobilnych 
i 106 stacjonarnych (53 dwustanowiskowe), 8 pantografów jednostanowiskowych 
oraz 15 pantografów dwustanowiskowych. 

Wariant W2, polegający na zakupie autobusów wyposażonych w ogniwa wodorowe, 
zakładał zakup 104 takich pojazdów (dla obszaru miasta) lub 158 autobusów (dla 
linii aglomeracyjnych). 

Dla każdego z wariantów opracowano harmonogram wymiany floty pojazdów. 
Założono, że autobusy będą kupowane stopniowo, tak aby ich ilość odpowiadała 
stosunkowi wynoszącemu minimum: 5% od 2021 r., 10% od 2023 r., 20% od 2025 r. 
oraz 30% od 2028 r. 

W AKK zidentyfikowano linie komunikacyjne proponowane do obsługi taborem 
zeroemisyjnym. Dobór linii oraz lokalizacja stacji ładowania zostały określone przez 
ZTM w Poznaniu w dokumencie pt. „Plan stacji ładowania autobusów elektrycznych. 
Charakterystyki linii autobusowych docelowo obsługiwanych pojazdami 
elektrycznymi”, opracowanym w lipcu 2018 r. W opracowaniu tym przyjęto, że 
pojazdy będą korzystały z systemu akumulatorów litowo-tytanowych, które 
charakteryzują się większą trwałością, ale wymagają częstych doładowywań dużym 
prądem (na pętlach podczas przerw), a podczas postoju na zajezdni do pełnego 
naładowania używany jest prąd o mniejszym natężeniu, wymagający dłuższego 
czasu ładowania. Taki system eksploatacji pojazdów wymaga odpowiedniej ilości 
stacji ładowania na przynajmniej jednej pętli danej linii i na terenie zajezdni. 

W analizie porównawczej poszczególnych rodzajów autobusów (spalinowych, 
elektrycznych i wodorowych) uwzględniono koszty zakupu, koszty eksploatacji, 
paliwa, infrastruktury (w tym nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania) 
i wynagrodzeń. Koszty jednostkowe przyjęto zgodnie z tablicami kosztów 
jednostkowych CUPT19. W analizie finansowej przyjęto stopę dyskontową na 
poziomie 4%, a w analizie ekonomicznej – 4,5%. Przyjęty okres ekonomicznej 

                                                      
19 https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/aktualnosci/1204-04-07-2018-aktualizacja-tablic-
kosztow-jednostkowych-do-wykorzystania-w-analizach-kosztow-i-korzysci 
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użyteczności pojazdów elektrycznych wynosił 15 lat. Do oceny rentowności 
poszczególnych wariantów zastosowano wskaźniki: wartość bieżąca netto inwestycji 
(FNPV) oraz finansową stopę zwrotu (FRR). 

Finansowa efektywność całkowitych nakładów projektu FNPV (C) i kapitału (K) 
okazała się ujemna dla wariantu W2 (zakup autobusów z napędem wodorowym) 
zarówno w przypadku analizy dla obszaru miasta jak i całej aglomeracji i wyniosła 
odpowiednio: dla miasta -311 947,1 tys. zł oraz -127 528,23, a dla aglomeracji -452 
725,4 tys. zł oraz -176 745,05 tys. zł. Dla wariantu W1 (zakup autobusów 
elektrycznych) analiza finansowa z uwzględnieniem maksymalnego przyjętego 
dofinansowania (FNPV/K) wykazała efektywność: dla obszaru miasta 32 512,98 tys. 
zł, a dla aglomeracji 41 930,32 tys. zł. Było to związane m.in. z oszczędnością 
kosztów eksploatacji dla taboru elektrycznego. W AKK wskazano, że na potrzeby 
analizy przyjęto maksymalne dofinansowanie w całym horyzoncie inwestycyjnym 
analizy, a więc w latach 2019-2028, co w praktyce mogło się okazać nierealne, 
ponieważ nie są znane perspektywy finansowe po 2020 r. 

W zakresie analizy społeczno-ekonomicznej uwzględniono następujące rodzaje 
kosztów: koszty społeczne emisji gazów cieplarnianych, koszty społeczne emisji 
innych gazów niż cieplarniane i koszty społeczne emisji hałasu. Przyjęte wysokości 
kosztów były zgodne z tablicami kosztów jednostkowych CUPT20.Emisje gazów 
cieplarnianych wyrażono jako ekwiwalent CO221. W AKK uwzględniono redukcję 
emisji CO2 w wyniku wymiany autobusów na zeroemisyjne, napędzane wodorem. 

W wariancie W0 obliczenia oparto na poniższych wskaźnikach emisji ON: wartość 
opałowa (WO) – 43 MJ/kg, wskaźnik emisji (WE) – 74,1 kg/GJ, gęstość ON 0,8438 
kg/l. Na tej podstawie policzono wskaźnik emisji dla ON, który wynosi 3,1863 kg/kg 
ON i w przeliczeniu na litr paliwa: 2,689 kg/l ON. Dla energii elektrycznej (wariant 
W1) przyjęto standardowy wskaźnik emisji związany z produkcją energii elektrycznej 
w Polsce wynoszący 0,806 Mg CO2/MWh22. Przyjęte do niniejszej analizy zużycie 
paliwa i energii wynikały z faktycznego zużycia w warunkach eksploatacji taboru 
z silnikiem diesla oraz taboru elektrycznego przez MPK Poznań. Operator na co 
dzień eksploatował autobusy z normą emisji EURO 6, natomiast autobusy 
elektryczne były przez MPK eksploatowane w ramach testów, podczas których 
możliwe było ustalenie prognozowanego zużycia energii w okresie całorocznej 
eksploatacji. W tym wypadku, otrzymane wskaźniki emisji w ujęciu różnicowym 
pomiędzy wariantem W1 i W0 wykazały koszty społeczne zamiast oszczędności. 

W AKK wskazano, że przyczyną takiego stanu rzeczy był też brak emisji dwutlenku 
siarki (SO2) podczas eksploatacji autobusów z napędem diesla, substancja ta jest 
natomiast emitowana podczas spalania paliw kopalnianych, na których w dużej 
mierze bazują elektrownie w Polsce. Wielkość emisji zanieczyszczeń, związanych 
z produkcją 1 kWh, przyjęto na podstawie „Kalkulatora emisji zanieczyszczeń 
i kosztów klimatu dla środków transportu publicznego”23, natomiast wielkość emisji 
CO2 –  na podstawie opracowania „Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOX, CO i pyłu 

                                                      
20 Tablice kosztów jednostkowych do wykorzystania w analizach kosztów i korzyści https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-
projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/narzedzia/tablice-kosztow-jednostkowych-do-wykorzystania-w-analizach-kosztow-i-
korzysci 
21 Przyjęty do analizy koszt emisji CO2 w zł/t w poszczególnych latach wynosił: 2019 r. - 169,55; 2020 r. - 174,54; 2021 r. -
179,52; 2022 - 184,51; 2023 r. - 189,50; 2024 r. - 194,48; 2025 r. - 199,47; 2026 r. - 204,46; 2027 r. - 209,45; 
2028 r. - 214,43; 2029 r. - 219,42; 2030 r. - 224,41; 2031 r. - 229,39; 2032 r. - 234,38; 2033 r. - 239,37; 2034 r. -
244,35. 
22 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2016 opublikowane w styczniu 2018 r. 
https://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2016-
opublikowane-w-styczniu-2018-r 
23 https://www.cupt.gov.pl/raporty/41-wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/narzedzia/692-kalkulator-emisji-
zanieczyszczen-i-kosztow-klimatu-dla-srodkow-transportu-publicznego 
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całkowitego dla energii elektrycznej” Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)24.  

W analizie nie uwzględniono kosztów czasu podróży użytkowników, kosztów 
eksploatacji pojazdów (innych uczestników ruchu niż objęty analizą podmiot) oraz 
kosztów wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Dyrektor ZTM w Poznaniu 
wyjaśnił, że ww. czynniki nie są traktowane jako obowiązkowe i przywołał stosowne 
zapisy przewodnika dla samorządów w zakresie sporządzania AKK, opracowanego 
przez Ministerstwo Energii. 

Wskaźniki efektywności ekonomicznej kształtowały się następująco: 

- w wariancie W1 Ekonomiczna Zaktualizowana Wartość Netto (ENPV) dla obszaru 
miasta wyniosła -93 363,56 tys. zł, a dla aglomeracji -140 055,98 tys. zł.  
Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu (ERR) wyniosła odpowiednio -14,54% oraz 
-15,09%, a wskaźnik Korzyści/Koszty  (B/C) -0,02 i 0,00. 

- w wariancie W2 ENPV wyniosła: dla miasta -203 526,88 tys. zł, a dla aglomeracji -
299 493,53 tys. zł. ERR wyniosła odpowiednio -43,97% oraz  -41,04%, a wskaźnik 
B/C 0,21 i 0,2. 

W każdym z wariantów wartość wskaźnika B/C kształtowała się poniżej 1, co 
wskazuje na brak opłacalności przedsięwzięcia. 

(akta kontroli str. 11-95, 401-412) 

4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta 
Poznania na lata 2014-2025 został zaktualizowany w styczniu 2019 r. oraz przyjęty 
uchwałą Rady Miasta Poznania z 26 lutego 2019 r. W zaktualizowanym Planie 
uwzględniono wyniki AKK. Mimo, iż AKK nie wskazywała na osiągniecie 
wymaganych korzyści społeczno-ekonomicznych, przeprowadzono aktualizację 
Planu ze względu na planowaną wymianę taboru na zeroemisyjny. 

(akta kontroli str. 265-400) 

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. świadczyło 
usługi przewozowe w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego 
przez Miasto Poznań, na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych 
zawartej 30 października 2009 r. Zgodnie z jej postanowieniami, MPK w Poznaniu 
zobowiązane było m.in. do wprowadzania do eksploatacji autobusów o zmniejszonej 
szkodliwości do środowiska, tzn. w przypadku autobusów używanych – 
wyposażonych w napęd spełniający co najmniej normę emisji zanieczyszczeń Euro 
5, a w przypadku autobusów nowych – fakultatywnie wyposażonych w napęd 
alternatywny dla napędu spalinowego, w szczególności elektryczny, gazowy lub 
hybrydowy. 

(akta kontroli str. 789-960) 
6. Miasto Poznań w dniu 20 lutego 2017 r. podpisało z Ministrem Finansów, 
Ministrem Energii, Polskim Funduszem Rozwoju, Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie rozwoju elektromobilności. Strony 
listu wyraziły wolę współpracy w zakresie m.in.: definiowania potrzeb związanych 
z systemami wsparcia finansowego dla rozwoju autobusowego zbiorowego 
transportu bezemisyjnego i pojazdów elektrycznych, konsultowania założeń 
programów wsparcia elektromobilności oraz udziału w pracach badawczo-
rozwojowych. Dyrektor BKP wyjaśnił, że „w świetle późniejszych ustaleń Miasto 
Poznań nie zgłosiło swojego akcesu do współpracy z NCBR w zamówieniu 
publicznym, w trybie partnerstwa innowacyjnego, na dostawę pojazdów 
bezemisyjnych dla transportu zbiorowego. Analiza zapisów projektu 

                                                      
24 https://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2016-
opublikowane-w-styczniu-2018-r 
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przedmiotowego Porozumienia wskazywała na zobowiązanie Miasta (Spółki 
miejskiej) do testowania, a później do zakupu nieistniejącego na rynku pojazdu 
elektrycznego. Ponadto podpisanie Porozumienia w przedstawionym przez NCBR 
kształcie spowodowałoby zobowiązanie Miasta (Spółki miejskiej) do finansowania 
projektu na poziomie 100%, bez jednoznacznej gwarancji pozyskania funduszy 
z Unii Europejskiej.” 

(akta kontroli str. 548-553, 760-763) 

7. W dniu 4 kwietnia 2018 r. MPK w Poznaniu ogłosiło przetarg na zakup 21 
fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów elektrycznych o napędzie 
elektrycznym, w tym  6 autobusów o długości 11,5-12 m oraz 15 autobusów 
przegubowych o długości 17,5-18 m. W specyfikacji technicznej określono 
wymagane parametry dla tych pojazdów, w tym m.in: silnik lub silniki elektryczne 
o sumarycznej mocy minimum 160 kW (w przypadku autobusów o długości 11,5 – 
12 m) oraz 200 kW (w przypadku autobusów o długości 17,5 – 18 m), wyposażenie 
w baterie trakcyjne wykonane w technologii LTO (High Power) o pojemności 
minimum 100 kWh (dla  autobusów o długości 11,5 – 12 m) oraz 150 kWh (dla 
autobusów o długości 17,5 – 18 m), zdolność magazynowania energii w pojeździe 
zapewniającą przejechanie przez autobus co najmniej 120 km bez konieczności 
doładowywania baterii trakcyjnych, możliwość ładowania magazynu energii 
systemem plug-in zewnętrzną ładowarką stacjonarną o mocy 40 do 90 kW lub 
systemem pantografowym o mocy 270 do 560 kW.  

Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 56.700 tys. zł netto. W ramach 
postępowania wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę SOLARIS Bus & Coach 
S.A. Oferowane pojazdy spełniały wymagania określone przez zamawiającego. 
Umowę z wykonawcą zawarto 14 grudnia 2018 r. Wartość zawartej umowy wyniosła 
60.138 tys. zł netto. Realizacja zamówienia w zakresie nabycia autobusowego 
taboru zeroemisyjnego nie została zakończona. Dostawa pojazdów powinna 
nastąpić do 28 lutego 2020 r. (w przypadku autobusów o długości 11,5 – 12 m) oraz 
do 16 grudnia 2019 r. (w przypadku autobusów o długości 17,5 – 18 m). 

Cena netto zakupu sześciu autobusów elektrycznych o długości 12 m wynisła 
13.188 tys. zł. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.275 tys. zł, co stanowi 
40% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny ma zostać sfinansowany pożyczką 
udzieloną przez NFOŚiGW. 

Cena netto zakupu 15 autobusów elektrycznych o długości 18 m wyniosła 46.950 
tys. zł, z czego dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego wyniosło 38.250 tys. zł. Pozostała kwota, stanowiąca wkład własny, 
ma zostać sfinansowany kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

(akta kontroli str. 632-635, 785-788, 1169-1505) 

Zaprojektowanie i budowa infrastruktury ładowania były przedmiotem odrębnego 
postępowania, ogłoszonego 30 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 23 
sierpnia 2018 r., a podpisanie umowy z wykonawcą – 14 września 2018 r. 
Zamówienie obejmowało zaprojektowanie i budowę 10 dwustanowiskowych 
stacjonarnych stacji ładowania plug-in o mocy 80 kW, trzech jednostanowiskowych 
mobilnych stacji ładowania plug-in o mocy 40 kW, dwóch dwustanowiskowych 
pantografowych stacji ładowania o mocy 540 kW (oraz dodatkowo jednej stacji jako 
prawo opcji) i jednej jednostanowiskowej pantografowej stacji ładowania o mocy 
270 kW. W ramach zamówienia zaplanowano również budowę stacji 
transformatorowych oraz przyłączy SN. Wartość zawartej umowy wynosiła 8.574,5 
tys. zł netto (9.826,2 tys. zł netto z uwzględnieniem prawa opcji). Termin wykonania 
prac określono na 30 sierpnia 2019 r. Według stanu na 17 września 2019 r. zadanie 
to nie zostało zakończone. Prezes Zarządu MPK w Poznaniu wyjaśnił, że 
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„wykonano zasadniczą część prac i obecnie trwa oczekiwanie na podłączenie 
urządzeń do sieci energetycznej przez dostawcę energii. (…) Uruchomienie stacji 
ładowania planowane jest po dokonaniu wszystkich odbiorów zainstalowanych 
urządzeń oraz pozytywnym przeprowadzeniu prób i testów”. 

 (akta kontroli str. 758-788, 961-1168, 1571-1572) 

8. MPK w Poznaniu w dniu 3 czerwca 2017 r. ogłosiło przetarg na zakup 37 
niskopodłogowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich, w tym 19 
autobusów standardowych o długości w przedziale 11,5-12 m oraz 18 autobusów 
przegubowych o długości w przedziale 17,5-18 m. W specyfikacji technicznej 
określono, że pojazdy mają spełniać normę czystości spalin EURO 6. 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 25 sierpnia 2017 r. W ramach postępowania 
wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę „Solaris Bus & Coach” S.A za kwotę 
41.337,2 tys. zł. Umowę z wykonawcą zawarto 20 września 2017 r., a termin 
dostawy pojazdów ustalono na 11 miesięcy (dla autobusów o długości 17,5-18 m) 
oraz 16 miesięcy (dla autobusów o długości 11,5-12 m) od dnia podpisania umowy. 
Zakup pojazdów został sfinansowany ze środków własnych MPK w Poznaniu. 

(akta kontroli str. 632, 785-788) 

9. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nie dysponował informacjami 
dotyczącymi wpływu komunikacji miejskiej na środowisko, w tym roczną emisją CO2, 

CO, NOx, PM 10, PM 2,5 oraz hałasu generowanego przez pojazdy komunikacji 
miejskiej.  

(akta kontroli str. 631) 

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

W 2018 r. skutecznie przeprowadzono przetargi na zakup autobusów elektrycznych 
oraz budowę infrastruktury ładowania. "Plan Zrównoważonego Rozwoju 
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025" został 
zaktualizowany zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności. Uwzględniono 
w nim zakup autobusów zeroemisyjnych na potrzeby transportu publicznego, 
wskazano linie przeznaczone do obsługi tym taborem oraz lokalizację stacji 
ładowania. Terminowo wykonano analizę kosztów i korzyści, która zawierała 
wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy o elektromobilności i została 
sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Przyjęty Plan 
transportowy był spójny z przeprowadzoną analizą. 

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

1. W celu realizacji wymogów określonych w art. 68 ust. 2 ustawy 
o elektromobilności, dotyczących udziału pojazdów elektrycznych we flocie 
użytkowanych pojazdów wynoszącego 10% (od 1 stycznia 2022 r.) Miasto Poznań 
dokonało przeglądu liczby pojazdów znajdujących się we flocie Urzędu oraz 
wykonujących zadania publiczne w samorządowych zakładach budżetowych 
i jednostkach organizacyjnych. Ustalono, że według stanu na kwiecień 2019 r. 
łączna liczba pojazdów wynosiła 240, w tym we flocie Urzędu – 13. W celu 
wypełnienia ustawowego obowiązku liczba pojazdów elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym we flocie Urzędu od 1 stycznia 2022 r. powinna 
wynosić co najmniej 2. 

(akta kontroli str. 637-639) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Miasto Poznań w dniu 5 maja 2019 r. ogłosiło przetarg na zakup samochodu 
osobowego o napędzie elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Poznania. 
Zakup ten został dofinansowany na wniosek Komisji Ochrony Środowiska Rady 
Miasta Poznania, ze wskazaniem jego przeznaczenia dla Eko Patrolu, którego 
zadaniem było m.in. egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska 
i zanieczyszczeń powietrza. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarto 
wymagania dotyczącego tego pojazdu, w szczególności: napęd w 100% 
elektryczny, maksymalne zużycie energii na poziomie 20 kWh/100 km(0,72 MJ/km), 
emisja dwutlenku węgla 0g/km. W toku postępowania wpłynęły dwie oferty. W dniu 
26 kwietnia 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę 
„Grupa Karlik Spółka Jawna”, na zakup samochodu marki Hyundai Kona Electric za 
kwotę 198,9 tys. zł brutto. Oferowany pojazd spełniał warunki określone w SIWZ. 
Umowę z wykonawcą zawarto 6 maja 2019 r. Wykonawca zobowiązał się do 
dostarczenia pojazdu w terminie do 10 grudnia 2019 r. W umowie zapewniono 5-
letnią gwarancję na pojazd (bez limitu kilometrów) oraz 8 lat gwarancji na 
pojemność baterii (lub 200.000 km). 

(akta kontroli str. 640-697) 

3. Miasto Poznań podjęło działania mające na celu stworzenie wykazu zadań 
publicznych zlecanych podmiotom zewnętrznym. W piśmie z dnia 26 czerwca 
2019 r. BKP zwróciło się do miejskich jednostek organizacyjnych, o sporządzenie 
i przekazanie listy wszystkich umów wieloletnich wykraczających poza 2019 rok na 
wykonywanie zadania publicznego, które zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 76 
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych mogłyby wygasnąć z dniem 
31 grudnia 2019 roku, jeżeli nie zostałby spełniony warunek wykonywania tego 
zadania przy 10% udziale pojazdów elektrycznych. Do dnia zakończenia kontroli 
działania te nie zostały zakończone.  

Nie dokonano analizy oszacowania wpływu realizacji obowiązków wynikających 
z art. 68 ustawy o elektromobilności. Dyrektor BKP wyjaśnił, że „pierwsze wnioski 
w tym zakresie będzie można wysnuć po zakończeniu postepowania pn. „Zimowe 
utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w sezonie 2019-
2020”, toczącego się w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, w którym ten aspekt 
ustawy został narzucony potencjalnym oferentom”25. Do dnia zakończenia kontroli 
nie dokonano analiz w zakresie potrzeb związanych z wypełnieniem obowiązku 
określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności, jak również nie ustalono 
strategii działania w celu realizacji ww. obowiązku. 

(akta kontroli str. 1562-1570) 

4. Do dnia zakończenia kontroli nie zrealizowano działań związanych 
z wykonywaniem zadań publicznych z wykorzystaniem samochodów elektrycznych 
lub napędzanych gazem ziemnym, z wyjątkiem zakupu pojazdu dla Straży Miejskiej. 

 (akta kontroli str. 637-639) 

5. Miasto Poznań, zgodnie z art. 38 ustawy o elektromobilności, przekazało 
Ministrowi Energii informacje o liczbie i udziale procentowym pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie 
pojazdów według stanu na 31 grudnia 2017 i 2018 r.  

(akta kontroli str. 533-536) 

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

 

                                                      
25 Termin rozstrzygnięcia przetargu przypadał na wrzesień 2019 r. 
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Miasto Poznań podjęło wstępne działania w zakresie zapewnienia udziału pojazdów 
zeroemisyjnych w działalności urzędu gminy oraz zero- i niskoemisyjnych 
w wykonywaniu przez gminę zadań publicznych. Ustalono liczbę pojazdów we flocie 
Urzędu, jednak nie sporządzono listy umów wieloletnich na realizację zadań 
publicznych. Urząd nie dysponował wiedzą, jakie zasoby musi zaangażować w celu 
spełnienia wymogów określonych w art. 68 ust. 2 i 3 ustawy o elektromobilności. Nie 
przeprowadzono również analiz ani nie ustalono strategii realizacji obowiązków 
związanych z udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
w wykonywaniu zadań publicznych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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 Poznaniu. 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. 

 
Poznań, 15 listopada 2019 r. 
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