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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?


porozumienie partnerskie z 2008 r.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
miast Bydgoszczy i Torunia, powiatów
bydgoskiego i toruńskiego oraz gmin
funkcjonujących na ich terenie: utworzenie
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Metropolitalnego (B-TOM)



celem m.in. zintegrowanie systemu
publicznego transportu zbiorowego na
terenie
B-TOM



Źródło: Mapa - D. Szymańska, J. Chodkowska-Miszczuk, J. Biegańska
(dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.021)
Pojazdy - Marta Leszczyńska, Sylwia Derengowska, Michał Szymajda
(www.torun.pl, bydgoszcz.wyborcza.pl, www.rynek-kolejowy.pl)

integracja transportowa w ramach B-TOM realizowana m.in. przez projekty
inwestycyjne o wartości ponad 1 mld zł, dofinansowane m.in. ze środków UE

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?


użyteczność transportu publicznego mierzona siłą i kompleksowością powiązań między jego
elementami (sieci i infrastruktury, taryf i systemów biletowych, informacji), aż do ich
zintegrowania



oczekiwany rezultat zintegrowania: poprawa poziomu i jakości

usług komunikacji publicznej
wzrost popytu na przewozy komunikacją
publiczną kosztem samochodowej



w 2013 r. zaledwie 2,5% i 4,9% mieszkańców województwa wykorzystywało odpowiednio
publiczny transport kolejowy i autobusowy, w pozostałym zakresie transport indywidualny



wskazania podróżnych co do potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
– atrakcyjny czas podróży,
– atrakcyjna cena,
– wyższa jakość przejazdów (m.in. łatwy dostęp do infrastruktury, czystość i wygoda,
poczucie bezpieczeństwa)

03 Co kontrolowaliśmy?
Czy działania realizowane na terenie B-TOM przyczyniły się
do zintegrowania systemu publicznego transportu zbiorowego
oraz poprawy jego atrakcyjności w stosunku do transportu indywidualnego?
W szczególności:
 czy potrzeby B-TOM były uwzględniane przy planowaniu, organizowaniu,
zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym oraz zarządzaniu
infrastrukturą kolejową?
 czy prawidłowo i efektywnie zrealizowano inwestycje dotyczące publicznego
transportu zbiorowego oraz czy skutecznie przyczyniły się one
do zwiększenia jego atrakcyjności, w tym integralności?

04 Kogo kontrolowaliśmy?


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
organizator publicznego
transportu zbiorowego



Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
organizator publicznego
transportu zbiorowego



realizator projektu „Zakup taboru
kolejowego…”

realizator projektu „Budowa wiaduktów
i przystanków kolejowych…”

Urząd Miasta Torunia
organizator publicznego
transportu zbiorowego

realizator projektu „Integracja systemu transportu
miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego…”

05 Kogo kontrolowaliśmy?


Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o.
realizator projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru
tramwajowego…” (zakup taboru, przebudowa torowiska, budowa węzła przesiadkowego)



Tramwaj Fordon sp. z o.o. w Bydgoszczy
realizator projektu „Budowa linii tramwajowej do Fordonu…” (zakup taboru, budowa linii
tramwajowej, przebudowa stacji kolejowej)



PKP PLK S.A.
zarządca infrastruktury
kolejowej

realizator projektu „Polepszenie
jakości usług przewozowych (…)
Toruń-Bydgoszcz”

realizator projektu „Budowa
zintegrowanego centrum
komunikacyjnego w Bydgoszczy”

06


Stwierdzony stan

– dostępność i atrakcyjność taboru
wzrost udziału nowocześnie wyposażonego, niskopodłogowego taboru:
– pociągów w ramach przewozów kolejowych organizowanych przez marszałka
(z 24% w 2011 r. do 60% w 2016 r.);
– autobusów i tramwajów w Bydgoszczy (odpowiednio: z 86% w 2011 r. do 91%
w 2016 r. i z 2% w 2011 r. do 11% w 2016 r.);
– autobusów i tramwajów w Toruniu (odpowiednio: z 51% w 2011 r. do 64% w 2016
r. i z 0% w 2011 r. do 24% w 2016 r.).
Udogodnienia w nowych pojazdach



nowo zakupione pociągi „Elf” oraz tramwaje
„Swing” posiadają rozwiązania ułatwiające
dostęp do pojazdu i poprawiające komfort
podróży
(m.in. strefy niskopodłogowe przy wejściu do
pojazdu, windy i platformy dla osób
niepełnosprawnych, miejsca dla wózków
inwalidzkich, elektroniczny system zewnętrznej
i wewnętrznej informacji pasażerskiej)

Źródło: Materiały własne NIK.

Stwierdzony
stan
07 – dostępność i atrakcyjność taboru


przypadki ograniczeń w funkcjonalności zakupionego taboru, w szczególności:
–

nowo zakupione pociągi nie spełniały części wymogów określonych w TSI,
odnoszących się do osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności
poruszania się, mimo że zostały wskazane przez zamawiającego w SIWZ

(m.in. nieprawidłowe oznakowanie schodów oraz brak kontrastowego oznakowania
podłogi w strefach wejścia/wyjścia, brak piktogramów rozpoznawalnych dotykiem
przy urządzeniach alarmowych w toalecie uniwersalnej)
– problemy z wykorzystaniem wind
dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
zamontowanych w nowo zakupionych
pociągach, na trzech stacjach kolejowych

Problemy z windami
dla osób niepełnosprawnych ruchowo

(wjazd na platformę wymagał asysty
pracownika obsługi pociągu z uwagi
na odległość między jej krawędzią
a peronem)
Źródło: Materiały własne NIK.

Stwierdzony
stan
08 – dostępność i atrakcyjność infrastruktury


dzięki rewitalizacji linii nr 18 na odcinku Toruń – Bydgoszcz osiągnięto zakładane
parametry, m.in. prędkość maksymalną pociągów pasażerskich = 120 km/h



w ramach węzłów przesiadkowych zastosowano rozwiązania mające pozytywny
wpływ na jakość przewozów (m.in. windy, azyle dla pasażerów, tablice kierunkowe
i dynamicznej informacji pasażerskiej, antypoślizgowe, dotykowe i kontrastowo
oznaczone nawierzchnie peronów i przejść, łączność alarmowa)

Udogodnienia na węzłach przesiadkowych

Źródło: Materiały własne NIK.



4 z 7 skontrolowanych węzłów przesiadkowych nie miało charakteru węzła
zintegrowanego (brak miejsc postojowych, brak punktu sprzedaży biletów na niektóre
środki transportu dostępne w ramach węzłów)

Stwierdzony
stan
09 – dostępność i atrakcyjność infrastruktury


wciąż istniały bariery, w tym architektoniczne, uniemożliwiające lub ograniczające
niektórym pasażerom korzystanie z publicznego transportu zbiorowego, np.:
– dojście do peronu możliwe wyłącznie kładką

Bariery architektoniczne w dostępie do peronu

(brak dostępu do jednego z peronów
dla osób niepełnosprawnych ruchowo
oraz istotnie utrudniony dostęp dla osób
o ograniczonej zdolności poruszania się)
Źródło: Materiały własne NIK.



nieprawidłowa (zbyt duża) odległość krawędzi peronu od osi toru na części stacji
i przystanków kolejowych, w wyniku nieprawidłowo sporządzonego projektu
Utrudnienia przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu

Źródło: Materiały własne NIK.

Stwierdzony
stan
10 – dostępność i atrakcyjność infrastruktury
Brak kontrastowego oznakowania schodów
oraz brak dwupoziomowych poręczy

– brak kontrastowego oznakowania schodów
dla osób niewidomych i słabowidzących
na części węzłów przesiadkowych;
– brak dwupoziomowych poręczy (dla dorosłych
i dla dzieci) przy schodach do przejść
podziemnych na części stacji;
Źródło: Materiały własne NIK.

– niewłaściwe wykonanie tras kierunkowych
na jednym z węzłów przesiadkowych;

Niewłaściwie wykonana trasa kierunkowa

(istotne dla komfortu i bezpieczeństwa osób
niewidomych i słabowidzących)

Źródło: Materiały własne NIK.

Stwierdzony
stan
11 – dostępność i atrakcyjność infrastruktury


przekroczenie dopuszczalnych tolerancji odchyleń parametrów peronów
(wysokości peronu oraz odległości krawędzi peronu od osi toru) po zaledwie
1-2 latach eksploatacji
(utrudnienia przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu oraz problemy z korzystaniem
z wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo zamontowanych w nowo zakupionych
pociągach)



wyboczenia toru na nowo wybudowanej trasie tramwajowej z centrum Bydgoszczy
do Fordonu na skutek braku odpowiednich wymagań w dokumentacji projektowej
oraz błędów w zastosowanej technologii robót
(spowolnienie, a kilkukrotnie nawet
wstrzymanie ruchu tramwajowego
na tej trasie)

Wyboczenie toru na trasie do Fordonu

Źródło: Materiały własne NIK.

Stwierdzony
stan
12 – dostępność i atrakcyjność infrastruktury


PKP PLK S.A. jako zarządca nowo wybudowanych peronów na stacjach
i przystankach kolejowych nie zapewnił jednolitych standardów i rozwiązań
technicznych, w szczególności:
– różne wysokości peronów na stacjach w Bydgoszczy (0,55 m albo 0,76 m)
– różne odległości krawędzi peronu od osi toru na peronach stacji na terenie obu
miast (1,725 m albo 1,670 m)
(wsiadanie do pociągów wymaga pokonania różnej wysokości progu oraz różnej
odległości między krawędzią peronu a krawędzią podłogi pociągu, co stanowi
utrudnienie dla osób starszych, niepełnosprawnych, niosących ciężki bagaż,
podróżujących z wózkiem dziecięcym podczas wsiadania i opuszczania pociągu)

Stwierdzony
stan
13 – czas przejazdu


dłuższy czas przejazdu komunikacją zbiorową między Bydgoszczą a Toruniem
w stosunku do komunikacji indywidualnej:
– średni czas przejazdu samochodem między centrami obu miast: 59 min;
– średni czas przejazdu komunikacją publiczną między centrami obu miast:
1 godz. 19 min, w tym:
- 18 min - dojście, oczekiwanie i dojazd komunikacją publiczną w Bydgoszczy;
- 10 min - przejście między peronami i oczekiwanie na pociąg;
- 13 min - oczekiwanie i przejazd komunikacją publiczną w Toruniu.

Porównanie faktycznego i zakładanego czasu przejazdu samochodem i komunikacją publiczną
na trasie Toruń – Bydgoszcz, między centrami obu miast (w minutach)

Czas przejazdu samochodem
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Źródło: Badanie przeprowadzone przez NIK w dniach 23–27 stycznia i 13 lutego 2017 r. oraz „Zintegrowany Program Rozwoju
Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bydgosko-toruńskiego obszaru
metropolitalnego na lata 2010–2015”.

Stwierdzony
stan
14 – koszty przejazdu


niższy poziom kosztów przejazdu komunikacją zbiorową na trasie między
Bydgoszczą a Toruniem w stosunku do komunikacji indywidualnej
Procentowe porównanie kosztów przejazdu samochodem i komunikacją publiczną na trasie
Toruń–Bydgoszcz, między najbardziej zaludnionymi dzielnicami jednego miasta a centrum
drugiego miasta (cena przejazdu na podstawie biletów jednorazowych = 100%)

Samochód osobowy (auto
kompaktowe, benzyna)

17,62 zł

137%

Komunikacja publiczna - bilety
miesięczne

6,98 zł

54%

Komunikacja publiczna - bilety
jednorazowe

100%

0%

50%

Źródło: Badanie przeprowadzone przez NIK w dniach 23–27 stycznia i 13 lutego 2017 r.

12,84 zł
100%

150%

Stwierdzony
stan
15 – dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb podróżnych


niezapewnienie czasu skomunikowania pociągów międzywojewódzkich
i regionalnych w przedziale 5-30 minut (31% badanych przypadków)



brak cykliczności ruchu pociągów (brak przewidywalności godzin odjazdów)



nieuwzględnienie przy tworzeniu kolejowego rozkładu jazdy uwarunkowań
taboru (wysokość podłogi) i infrastruktury (wysokość peronu), skutkujące
ograniczeniem dostępu pasażerów niepełnosprawnych do pociągu

Brak możliwości skorzystania z platformy przy wsiadaniu do pociągu z peronu o wysokości 0,76 m

Źródło: Materiały własne NIK.

Stwierdzony
stan
16 – integracja taryfowo-biletowa


ograniczony charakter i zakres obowiązywania wdrożonych rozwiązań taryfowych



niepowodzenie projektu pn.
„System Bilet Metropolitalny
BiT-City dla B-TOM”: partnerzy
nie wypracowali rozwiązań
pozwalających wprowadzić
zintegrowany bilet wojewódzki
na wszystkie środki transportu
wg zasady „jeden rozkład jazdy,
jeden bilet, jedna taryfa”

Źródło: Materiały własne NIK.

Stwierdzony
stan
17 – efektywność podjętych działań
– liczba pasażerów korzystających z komunikacji kolejowej BiT-City w 2016 r.
wyniosła 1 135 tys. osób (101% wartości zakładanej)

Źródło: Materiały własne NIK.

– dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych w 2016 r. przez usprawniony transport
miejski w Toruniu wyniosła 5 638 tys. osób (100% wartości zakładanej)
– liczba pasażerów korzystających w Bydgoszczy z linii tramwajowej do dzielnicy
Fordon w 2016 r. wyniosła 13 733 tys. osób (301%)
– oszczędność kosztów eksploatacyjnych pojazdów komunikacji miejskiej w Toruniu
w 2016 r. wyniosła 6 702 tys. zł ( 101% wartości zakładanej)

Stwierdzony
stan
18 – efektywność podjętych działań


niewystarczająca rzetelność niektórych działań, w obszarach istotnych z punktu
widzenia obsługi podróżnych:
– przypadki ograniczeń w dostępności nowego taboru dla pasażerów;
– błędy w technologii robót przy budowie trasy tramwajowej do Fordonu;
– brak zintegrowanego charakteru części nowych węzłów przesiadkowych;
– bariery architektoniczno-budowlane oraz niedogodności dla pasażerów przy
korzystaniu z nowej infrastruktury transportowej;
– niezapewnienie na obszarze B-TOM jednolitych standardów i rozwiązań
technicznych w ramach wybudowanej infrastruktury kolejowej;
– zły stan geometryczny oraz niespełnienie wymogów Technicznych Specyfikacji
Interoperacyjności w przypadku części wybudowanych peronów kolejowych.



pomimo wydatkowania 163,1 tys. zł, nie udało się zrealizować projektu
dotyczącego zintegrowanego biletu wojewódzkiego

19 Ocena ogólna
Działania podejmowane w latach 2011-2016 przez podmioty
odpowiedzialne za system publicznego transportu zbiorowego na terenie
B-TOM przyczyniły się do większej integracji tego systemu
i wzrostu jego atrakcyjności.
Poprawiło się skomunikowanie Bydgoszczy i Torunia - największych miast
tego obszaru; czas przejazdu pociągiem między nimi skrócił się o ok.
30% w stosunku do lat 2010-2011, a koszty przejazdu transportem
publicznym były niższe od ponoszonych w komunikacji indywidualnej.
Zwiększył się udział nowocześnie wyposażonego, niskopodłogowego
taboru szynowego w publicznym transporcie zbiorowym, a warunki
obsługi podróżnych uległy znacznej poprawie.

20 Ocena ogólna
Nie wszystkie założenia dotyczące budowy tego systemu, określone
w dokumentach programowych, udało się jednak zrealizować.
Dotyczyło to elementów tak istotnych dla jego integracji i atrakcyjności,
jak wspólna taryfa biletowa, cykliczność ruchu pociągów między
Bydgoszczą a Toruniem oraz jednolitość rozwiązań technicznych na
peronach kolejowych. Przyczyną powyższych niepowodzeń był głównie
niewystarczający poziom koordynacji i współpracy między podmiotami
odpowiedzialnymi za system publicznego transportu zbiorowego.
Stwierdzono również przypadki ograniczonej funkcjonalności
zakupionego taboru oraz wybudowanej infrastruktury, mające negatywny
wpływ na dostępność transportu publicznego, m.in. z uwagi na problemy
z wykorzystaniem wind i platform dla osób niepełnosprawnych ruchowo
oraz niezapewnienie tym pasażerom dojścia do jednego z nowo
wybudowanych peronów kolejowych.

21 Wnioski
Do organizatorów publicznego
transportu zbiorowego
(Marszałka Województwa,
Prezydenta Bydgoszczy i Prezydenta
Torunia):

Do Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:

Do inwestorów
(Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, Prezydenta Torunia
i Prezesa Zarządu Tramwaj Fordon
sp. z o.o.):

• wspólne wypracowanie koncepcji pozwalającej na wprowadzenie
zintegrowanego biletu wojewódzkiego

• wznowienie działań zmierzających do cyklicznego ruchu pociągów
na linii kolejowej nr 18 między Toruniem a Bydgoszczą
• uwzględnianie przy zakupie pociągów uwarunkowań wynikających
z ich eksploatacji oraz stanu infrastruktury , tak aby możliwe było
swobodne wsiadanie i opuszczanie pojazdu przez osoby
o ograniczonej zdolności poruszania się

• usunięcie wad w nowo wybudowanych peronach, ujawnionych po
1-2 latach eksploatacji, oraz zapobieżenie ich występowaniu
w przyszłości

22 Wnioski
• zapewnienie koordynacji działań i bieżącej wymiany
informacji między podmiotami zaangażowanymi w przyszłą
realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności na
etapie uzgadniania dokumentacji projektowej oraz odbioru
robót

do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.:

• zapewnienie, aby projektowanie peronów odbywało się
z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących toru
i torowiska
• zapewnienie jednolitych rozwiązań technicznych
w realizowanych projektach inwestycyjnych dotyczących
infrastruktury kolejowej, istotnych dla komfortu
i bezpieczeństwa podróżnych
• zapewnienie rzetelnej kontroli jakości wykonania peronów
przed oddaniem ich do użytku
• usunięcie wad w nowo wybudowanych peronach,
ujawnionych po 1-2 latach eksploatacji, oraz zapobieżenie
ich występowaniu w przyszłości

23 Działania po kontroli


podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na poświadczeniu
nieprawdy w dokumentach, wyczerpujące znamiona czynu określonego
w art. 271 § 1 Kodeksu karnego; skierowano stosowne zawiadomienie
do organów ścigania



przypadek naruszenia Prawa budowlanego stanowiący wykroczenie; karalność
uległa przedawnieniu



zrealizowano 6 z 22 wniosków pokontrolnych (27%), podjęto działania w celu
realizacji kolejnych 14 z 22 wniosków (64%) oraz działania wynikające z dwóch
sformułowanych uwag systemowych (100%)



nieprawidłowości finansowe w łącznej kwocie 18 mln 160 tys. zł:
– finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości 18 mln 159 tys. zł;
– korzyści finansowe 1,8 tys. zł

Źródło: Mapa - D. Szymańska, J. Chodkowska-Miszczuk, J. Biegańska
Pojazdy - Marta Leszczyńska, Sylwia Derengowska, Michał Szymajda
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