Monitoring Spółek Komunalnych:
Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o.
RAPORT

Słupsk 2015/2016

Metryczka
Osoby prowadzące monitoring:
Robert Chomicki
Małgorzata Łosiewicz
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE
76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 33
www.inspiruj.org, inspiracje@inspiruj.org

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2, Warszawa
biuro@siecobywatelska.pl

Nazwa gminy: Słupsk
Nazwa powiatu: Słupsk
Nazwa spółki: Miejski Zakład Komunikacji
Rodzaj spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością
Sposób powstania spółki: Przekształcenie zakładu budżetowego
Data powstania spółki: 01.03.2001
Początkowa wysokość kapitału zakładowego: 8197500,00 zł1
Ilość podwyższania kapitału: 72
Aktualna wysokość kapitału: 17 173 000,00 zł
Procent posiadanych przez gminę udziałów: 100%
Aktualny tekst Aktu założycielskiego: stan na 06 maja 2013 r.3

1

załącznik nr 1. Akt założycielski tekst pierwotny
załącznik nr 2. Zmiany w kapitale zakładowym
3
załącznik nr 3. Akt założycielski tekst aktualny
2

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

I. Organy spółki:
Rada nadzorcza:
- Ireneusz Zagrodzki – Przewodniczący Rady
- Jolanta Symonowicz – Członek Rady
- Tomasz Gulla – Członek Rady
Zarząd Spółki:
- Anna Szurek – Prezes Zarządu
II. Przedmiot działalności spółki:
1. działalność taksówek osobowych (49.32.Z);
2. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z);
3. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
4. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z);
5. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A);
6. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
7. malowanie i szklenie (43.34.Z);
8. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);
9. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z);
10. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(73.12.B);
11. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);
12. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
13. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
14. pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z);
15. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);
16. produkcja autobusów (29.10.C);
17. produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z);
18. produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (29.10.D);
19. produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem
motocykli (29.32.Z);
20. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);
21. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (45.31.Z);
22. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)
23. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z);
24. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (45.31.Z);

25. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (45.19.Z);
26. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z);
27. transport drogowy towarów (49.41.Z);
28. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z);
29. tynkowanie (43.31.Z);
30. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
(43.22.Z);
31. wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych (43.39.Z);
32. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(77.12.Z);
33. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);
34. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
35. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z);
Zgodnie ze Sprawozdaniem Działalności spółki za rok 20144 spółka działała w 9 z 35
zarejestrowanych obszarów (podkreślone).
REKOMENDACJA
Dla zwiększenia przejrzystości działania spółki proponuje się wyrejestrowanie zbędnych
przedmiotów działalności, którymi spółka się nie zajmuje się.
III. Polityka Gminy wobec spółek komunalnych
Dokumentem regulującym politykę właścicielską miasta wobec spółek komunalnych jest Zarządzenie
Nr 150/OU/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 marca 2016 roku.5 Polityka zmieniała się wraz
z reorganizacją Urzędu Miejskiego przybierając różne formy.
Pierwszym dokumentem ustalającym "Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Miasta Słupsk" było Zarządzeniem Prezydenta nr 829/RM/10 z 13.10.2010 r. Po zmianie w 2014 r. na
stanowisku Prezydenta Miasta wydane zostało uzupełniające zarządzenie nr 167/IRM/15
wprowadzające dwie zmiany:
1) Zarząd spółek składa z jednego członka - Prezesa Zarządu
2) określającą wysokość wynagrodzenia członków zarządu.
Następnie opracowano i wprowadzono zarządzenie Nr 881/BPM/2015 z 2 grudnia 2015 r.
doprecyzowujące zasady prowadzenia nadzoru, by przyjąć ostateczny kształt 2 marca 2016 r. Aktualny
dokument określa: cele nadzoru właścicielskiego nad spółkami, opisuje system nadzoru nad spółkami,
procedury i kryteria doboru członków rad nadzorczych, organizację i ocenę pracy organów spółek,
procedury i kryteria doboru członków Zarządu, monitorowanie spółki. Dodatkowo zawiera załączniki
w postaci wzorów - kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej oraz na prezesa
zarządu, oświadczenie kandydata o możliwości pełnienia funkcji, zasady przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu z przykładowym regulaminem
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu oraz formularz ostatecznej oceny
kandydata. Pozostałe załączniki opisują wskazówki dotyczące wykonywania czynności przez radę
nadzorczą, wzór uchwały rady nadzorczej, wzór kwartalnej informacji o spółce.
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Kolejnym dokumentem określającym kierunek rozwoju spółki Miejski Zakład Komunikacji jest "Plan
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024 dla Miasta Słupska”6
określający cele zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, determinanty rozwoju sieci, ocenę
i prognozę potrzeb przewozowych, sieć komunikacyjną, finansowanie usług przewozowych,
preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, organizację rynku przewozów, pożądany
standard usług przewozowych, organizację systemu informacji dla pasażerów, kierunki rozwoju
transportu publicznego, zasady planowania oferty przewozowe, a także planowaną ofertę przewozów
użyteczności publicznej.
Nadzór właścicielski sprawowany jest przez Prezydenta Miasta Słupska, natomiast z upoważnienia
prezydenta wykonywany jest przez Zastępców Prezydenta i Skarbnika Miasta, zaś Wydziały Urzędu
Miejskiego uczestniczą w wykonywaniu nadzoru wspomagając pracę Prezydenta Miasta, Zastępców
Prezydenta i Skarbnika Miasta.
Nadzór właścicielski podzielony jest na dwa rodzaje:
1) nadzór korporacyjny i organizacyjny,
2) nadzór merytoryczny.
Za nadzór korporacyjny i organizacyjny od 1 kwietnia 2015 r. odpowiada Biuro Prezydenta Miasta
(Zarządzenie nr 161/BPM/2015 z 12 marca 2015), do którego zadań należy:
1) udział w kształtowaniu zasad polityki właścicielskiej Miasta w spółkach prawa handlowego
z udziałem miasta
2) wspomaganie Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta i Skarbnika przy wykonywaniu praw
i obowiązków Miasta wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego,
w szczególności w:
a) wykonywaniu prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych Miasta jako
wspólnika,
b) wykonywaniu czynności związanych z realizacją praw i obowiązków Miasta jako wspólnika,
w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem
sprawozdań finansowych, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem
udziałów, wniesieniem udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem
i przekształcaniem spółek, 6 załącznik nr 6. Plan transportu
3) monitorowanie sytuacji organizacyjnej i – wraz ze Skarbnikiem – ekonomiczno-finansowej spółek,
4) monitorowanie procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych w spółkach,
5) współpraca z członkami rad nadzorczych,
6) przygotowanie i przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji w zakresie udziałów Miasta
w spółkach.
Z kolei za nadzór merytoryczny odpowiadają wydziały według następujących właściwości:
1) Wydział Komunikacji i Transportu – nad Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o. w Słupsku;
2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Słupsku w zakresie gospodarki miejskimi zasobami lokali użytkowych;
3) Wydział Polityki Mieszkaniowej w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi – nad:
a) Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku;
b) Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Słupsku;
4) Wydział Inwestycji – nad:
a) Rejonowym Zarządem Inwestycji Sp. z o. o. w Słupsku,
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b) Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Słupsku w zakresie
realizacji budownictwa mieszkaniowego;
5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – nad:
a) Wodociągami Słupsk Sp. z o. o. w Słupsku,
b) Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku;
6) Biuro Prezydenta Miasta – nad Agencją Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” Sp. z o. o. w Słupsku
w likwidacji.
Natomiast pod względem ekonomiczno – finansowym nadzór nad spółkami pełni Skarbnik Miasta.
Dyrektor Biura Prezydenta Miasta, reprezentując oraz działając w imieniu Prezydenta Miasta,
odpowiada za organizacyjny nadzór właścicielski przy pomocy pracownika, który w zakresie swoich
obowiązków koordynuje i organizuje prace zakresie związane z organizacyjnym nadzorem
właścicielskim.
W Urzędzie Miejskim w Słupsku przechowywana jest następująca dokumentacja dotycząca spółek
komunalnych:
 w Biurze Prezydenta Miasta gromadzona jest dokumentacja spółek wraz z kopiami protokołów
ze zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych oraz kopiami podjętych uchwał.
Prowadzona również jest baza kandydatów na członków rad nadzorczych spółek oraz zbierane
kwartalne informacje o spółce,
 w Wydziale Zarządzania Kadrami znajdują się kopie umów o pracę z członkami zarządu,
 w Zespole Audytu Wewnętrznego i Kontroli przechowywane są protokoły z przeprowadzonych
kontroli i audytów w spółkach,
 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami znajduje się zbiór dokumentów dotyczących
nieruchomości będących we władaniu spółek ( np. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego).
Dane te są powiązane z ewidencją gruntów i budynków ( Wydział Geodezji i Katastru) oraz
przekazywane do wydziału Finansowego (np.: egzekucja ewentualnego zadłużenia).
W wydziale przechowywane są również wnioski do akceptacji Prezydenta Miasta, dotyczące
lokali użytkowych, garaży i komórek,
 w Wydziale Finansowym w Referacie Budżetu i Rachunkowości są przechowywane
dokumenty, które są włączone do sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki
samorządu terytorialnego,
 w Wydziale Polityki Mieszkaniowej przechowywane są materiały przygotowane na potrzeby
Rad Nadzorczych Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Natomiast
w zakresie dokumentacji dotyczącej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
przechowywane są dokumenty związane z realizacją umowy o zarządzanie komunalnym
zasobem mieszkaniowym oraz dokumentacja w zakresie windykacji należności,
 w Wydziale Komunikacji i Transportu przechowywana jest korespondencja pomiędzy
Związkami Zawodowymi Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o.
Proces udzielenia absolutorium członkom organów jest opisany w Zasadach nadzoru właścicielskiego
nad spółkami z udziałem miasta. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium na
podstawie zatwierdzonego sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy. Negatywna ocena działalności członka rady nadzorczej powinna skutkować
wnioskiem o odwołanie takiego członka ze składu rady. Decyzja o udzieleniu absolutorium
podejmowana jest na podstawie przedstawionych przez radę nadzorczą i zarząd spółki sprawozdań ze
swoich działalności. Analiza tych dokumentów stanowi istotny element przy ocenie pracy zarządu

i rady nadzorczej. Kryteria oceny poszczególnych członków rad nadzorczych oraz oceny pracy członków
zarządów zostały opisane we wspomnianych wyżej Zasadach.
Od momentu powstania Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Miejskiego
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. nie było przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały
dotyczącej nieudzielenia absolutorium ani członkom zarządu, ani członkom rad nadzorczych. W obu
też spółkach Zgromadzenie Wspólników nie przeprowadzało kontroli. Prowadzona jest bieżąca
kontrola pracy zarządu co kwartał poprzez analizę informacji kwartalnych spółki oraz ocena stopnia
realizacji statutowych zadań rzeczowych i parametrów ekonomicznych określonych w planie rzeczowofinansowym oraz strategicznych planach wieloletnich, a także zleconych konkretnych zadań do
wykonywania w spółce.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku zaplanowała zarówno w roku 2014 (II kwartał), jak i w roku
2015 (II kwartał) kontrolę realizacji przez Prezydenta funkcji Zgromadzenia Wspólników, jednakże ze
sprawozdań wynika, że nigdy tych kontroli nie przeprowadziła. W badanym okresie radni również nie
kierowali żadnych interpelacji do Prezydenta Miasta dotyczących działalności spółek.
Monitorowane spółki nie składają sprawozdań przed Radą Miasta. Rada Miejska ma wpływ na
wnoszenie, zbywanie lub cofanie udziałów w spółkach komunalnych poprzez podejmowanie
każdorazowo uchwały dotyczącej konkretnej zmiany kapitału zakładowego.
Urząd Miejski w Słupsku udostępnił na wniosek o dostęp do informacji publicznej skany protokołów
i uchwał Zgromadzenia Wspólników7
REKOMENDACJA
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku co roku planuje dokonywać kontroli pełnienia funkcji
Zgromadzenia Wspólników przez Prezydenta Miasta Słupska. Jednakże na planach się to kończy.
Ostatnie dokonanie kontroli dokumentów spółek komunalnych (?) przez Komisję Rewizyjną miało
miejsce w 2014 r. w ramach analizy dokumentów na potrzeby udzielenia absolutorium
prezydentowi. Z informacji uzyskanych w Biurze Obsługi Rady Miejskiej wynika, że radni zapoznali
się z dokumentami nie wnosząc żadnych uwag i rekomendacji. Pomimo bardzo dużej
transparentności działań prezydenta w zakresie pełnienia funkcji Zgromadzenia Wspólników oraz
działań spółek rekomendujemy, by Komisja Rewizyjna dokonywała regularnej kontroli pełnienia
funkcji Zgromadzenia Wspólników, żeby utrzymać stale wysoki standard działania prezydenta
i spółek miejskich.
IV. Procedura doboru członków organów spółkach
W Słupsku procedurę dotyczącą wyboru przedstawicieli gminy w radach nadzorczych spółek
komunalnych reguluje dokument "Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta
Słupska". Członkowie rad nadzorczych są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie
przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Wymogiem formalnym do pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem Miasta jest posiadanie uprawnień do zasiadania
w radach nadzorczych zdobytych w wyniku zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów
na członków rad nadzorczych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30.08.1996
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397, ze zm.) lub posiadanie uprawnień
zwalniających z obowiązku jego zdania wskazanych w par. 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków
rad nadzorczych spółek, w którym Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. (Dz. U. Nr 198, poz.
2038 ze zm.), tj. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo
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posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców
inwestycyjnych.
W MZK Sp. z o.o. w radzie nadzorczej zasiadają:
1) Ireneusz Zagrodzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej - wykształcenie wyższe, mgr inż. ekonomii.
Doświadczenie zawodowe w dziedzinie transportu, energetyki oraz przemysłu stoczniowego. Zdał
z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu
Państwa. Zasiadał w Radzie Nadzorczej ZGK Ustka Sp. z o.o.
2) Jolanta Symonowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - wykształcenie wyższe, mgr ekonomii.
Doświadczenie zawodowe w dziedzinie ekonomii oraz energetyki. Zdała z wynikiem pozytywnym
egzamin dla kandydatów na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Pełniła funkcję
przewodniczącej Rady Nadzorczej ENMAT Sp. z o.o. w Słupsku.
3) Tomasz Gulla - sekretarz Rady Nadzorczej - wykształcenie wyższe, adwokat, dr nauk prawnych.
W latach 2007 - 2013 był asystentem radcy prawnego w Jurist Consult Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy
Szczodrowski. Aktualnie prowadzi działalność Kancelaria Adwokacka - dr Tomasz Gulla. Posiada
certyfikat audytora ds. kontroli wewnętrznej. Dotychczas nie zasiadał w organach władz spółek.
Zasady oceny i wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych opisane są w Zasadach nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupsk. Utworzona jest baza kandydatów na członków
rad nadzorczych spółek, którą prowadzi Wydział Rozwoju Miasta. Wpis do bazy lub zmiana jej zapisów
następuje na podstawie Kwestionariusza osobowego kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do Zasad. Przy powoływaniu na członka rady nadzorczej Zgromadzenie Wspólników (Prezydent Miasta)
ocenia kandydatów poprzez następujące kryteria:
1) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy),
2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności
nadzoru,
3) dotychczasowa ocena wykonywania czynności nadzoru przez kandydata,
4) predyspozycje i nieskazitelna opinia.
Zarządzeniem Nr 589/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 21 sierpnia 2015 roku
wprowadzono zmiany w Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupsk,
których wynikiem jest m.in. wykreślenie w par. 10 ust. 4, co spowodowało, że w radach nadzorczych
spółek z udziałem Miasta Słupsk nie zasiadają pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dodatkowo uregulowano procedurę doboru członka rady nadzorczej następującymi przepisami:
§ 10.
1. Tworzy się bazę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek. Kandydat na członka rady
nadzorczej musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w § 9 ust. 1 oraz posiadać wiedzę
w zakresie gospodarki komunalnej.
2. Bazę kandydatów prowadzi Wydział Organizacji Urzędu. Wpis do bazy albo zmiana jej zapisów
następuje na podstawie „Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej spółki
Miasta Słupsk”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
3. Członków rad nadzorczych powołuje się oraz zaprasza do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej
wyłącznie spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów."
oraz
§ 13.
1. Sekretarz Miasta Słupska rekomenduje Prezydentowi Miasta lub Zastępcy sprawującemu nadzór nad
spółką ustnie lub pisemnie do trzech kandydatów na członka rady nadzorczej, z którymi
przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, według następujących zasad:
1) rozmowę przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prezydenta Miasta Słupska
w składzie minimum dwuosobowym
2) Komisja Rekrutacyjna ocenia w szczególności:

a) posiadanie niezbędnych kwalifikacji do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej,
b) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z jedną z następujących
dziedzin: finanse, prawo gospodarcze, zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek
samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski lub doświadczenie branżowe związane
z działalnością spółki,
c) wiedzę z działalności spółki, oraz o sektorze, w którym działa ta spółka.
3) każdy członek Komisji Rekrutacyjnej na podstawie rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali
od 0 do 10,
4) z przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej sporządza się protokół oceny rozmowy
kwalifikacyjnej ze wskazaniem wyboru osoby, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Słupska. Protokół
oceny rozmowy kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
2. Po dokonaniu wyboru kandydata przez Komisję, członkowie rad nadzorczych powoływani są przez
zgromadzenie wspólników na wniosek Zastępcy Prezydenta sprawującego nadzór nad spółką.
Z dokumentów uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Słupsku wynika, że członkowie rady nadzorczej
posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu czynności nadzoru 8. Zgodnie ze składanymi
oświadczeniami członkowie rad nadzorczych nie pełnią funkcji w radach nadzorczych innych miejskich
spółek 9.
W myśl zgodnie z zarządzeniem (przyp. ZPM 589 z 21.08.2015) żaden pracownik Urzędu Miejskiego nie
zasiada w Radzie Nadzorczej spółek miejskich. Jednakże, z racji, iż MZK Sp. z o.o. wydało decyzję
odmowną podania imiennej listy pracowników spółki, nie można na chwilę obecną stwierdzić, czy
członkowie rady nadzorczej pracują dla spółki lub czy w spółce są zatrudnieni radni. Spółka, pomimo
odwołania od decyzji, podtrzymała w mocy swoje stanowisko. Wojewódzki Sąd Administracyjny
również uznał, że lista pracowników nie powinna być dokumentem udostępnianym na wniosek –
konieczne będzie złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
V. Dobre praktyki w doborze członków rady nadzorczej
Po wyborach samorządowych Prezydent Miasta Słupska pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników
dokonał szeregu zmian w organach spółek komunalnych. Rozwiązał dwie spółki - Agencję Promocji
Regionalnej "Ziemia Słupska" Sp. z o.o. oraz Rejonowy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. W pozostałych
spółkach, w których miasto Słupsk ma 100% udziałów (Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Słupskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.), została ograniczona liczba członków
rad nadzorczych z 5 do 3, zaś członków zarządów z 3 do 1. Jedynie w spółce "Wodociągi" liczba
członków organów się nie zmieniła (w tej spółce Miasto Słupsk posiada 83,31% udziałów, zaś Gmina
Kobylnica – 16,69%). Na mocy zarządzenia prezydenta zmieniły się również wynagrodzenia dla
członków zarządu z sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (w okresie od 1.10.2015 do 31.10.2015
przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4.110,46 zł, przez co członkowie
zarządu mogli zarabiać nawet 24662,76 zł miesięcznie) do ustalonej zarządzeniem kwoty (w przypadku
spółki MZK kwota wynosi 11 000,00 zł brutto). Po wyborach samorządowych Prezydent miasta ogłosił
nabór kandydatów na członków rad nadzorczych i dokonał wyboru nowych rad.
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załącznik nr 9. Oświadczenia RN MZK

VI. Wynagrodzenia w spółkach komunalnych
Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu w spółkach, a także zasady przyznania dodatków i nagród
dla członków organów spółek reguluje dokument "Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem miasta Słupsk". Wysokość wynagrodzenia ustala się po przeanalizowaniu takich kryteriów
jak poziom wynagrodzeń w regionie, branży, wielkość spółki (mierzona średnioroczną liczbą
zatrudnionych, wielkością przychodów), konkurencja na rynku pracy, poziom płac w spółce, poziom
płac zarządów w podobnych spółkach, itp. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub
stopnia realizacji innych zadań członkom zarządów spółek może zostać przyznana nagroda roczna.
Nagrodę tą przyznaje Prezydent miasta na podstawie dobrze umotywowanego wniosku rady
nadzorczej. Wartość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności średniego wynagrodzenia
danego członka zarządu za rok poprzedni. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej
reguluje załącznik nr 3 do
Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem miasta Słupsk. W badanym okresie - w latach
2014 i 2015 - w spółce MZK nie wypłacano nagród, ani premii członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. ma podpisaną umowę o pracę od dnia 12.05.2009 r.
na pełny etat, na czas nieokreślony, z okresem wypowiedzenia trzy miesiące. Pierwotne
wynagrodzenie wynosiło czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat z nagród z zysku w ostatnim kwartale roku kalendarzowego ogłaszanego corocznie przez
Prezesa GUS (co daje 16441,84 zł) i zostało zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta 167/IRM/15
z dnia 16 marca 2015 r. do kwoty 11 000,00 zł,. Dodatkowo umową zapewniono prawo korzystania do
celów służbowych z osobowego samochodu służbowego, służbowego komputera przenośnego
(laptop) z mobilnym dostępem do internetu, służbowego telefonu komórkowego bez limitu rozmów.
Prezes spółki MZK składa corocznie oświadczenie majątkowe, jednakże nie jest ono umieszczone
w BIP-ie spółki, a w BIP-ie Urzędu Miejskiego.
Wysokość wynagrodzeń członków rad nadzorczych jest ujednolicona dla wszystkich spółek miejskich
Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 881-15 w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami z udziałem Miasta Słupska. Wynagrodzenie przewodniczącego rady nadzorczej wynosi
700 zł, zaś członkowie rad otrzymują po 500 zł.
VII. Spółki wobec zasad dostępu do informacji publicznej
Miejski Zakład Komunikacji posiada stronę internetową pod adresem: mzk.slupsk.pl, stosunkowo
prostą, intuicyjną i czytelną. Strona zawiera podstawowe informacje o spółce. W dziale "O nas" ujęta
jest misja oraz wizja działalności spółki. W dziale "Projekt unijny" opisany został projekt, w ramach
którego spółka zakupiła 18 nowych autobusów. Kolejnym opisanym działem jest "Nasza oferta", gdzie
omówione są zasady korzystania z przestrzeni reklamowej na i w autobusach, usługi parkingowe,
a także oferta paliw na stacji spółki. Dział "Przetargi" informuje o aktualnie ogłoszonych oraz
archiwalnych przetargach spółki. Pod hasłem "Flota" można przejrzeć listę autobusów znajdujących się
na wyposażeniu MZK. Jednakże oprócz nazw nie można dowiedzieć się nic więcej na temat danego
pojazdu, a także liczby autobusów danego typu. Za to bardzo ładnie opisana jest "Historia" opisująca
przeobrażenia komunikacji zbiorowej w Słupsku od roku 1910 po dzień dzisiejszy - spółkę MZK.
Ostatnim działem jest "Kontakt" wskazujący pełną nazwę spółki, adres, adres korespondencyjny, adres
e-mail i podstawowe telefony. Spółka posiada również BIP (http://www.bip.mzk.slupsk.pl/)
najprostszej, podstawowej formie, zawierający niewiele danych oraz błędne, przykładowe strony
(http://www.bip.mzk.slupsk.pl/?docid=1&mid=1, http://www.bip.mzk.slupsk.pl/?docid=2&mid=2.)

REKOMENDACJE:
Dla większej przejrzystości działania spółki proponuje się zwiększenie intensywności pracy
z Biuletynem Informacji Publicznej.
Rekomenduje się opublikowanie następujące elementów w działach:
1. Zakładka Dane spółki
- Aktualny Akt Założycielski Spółki
2. Zakładka Przedmiot Działalności Spółki
proponuje się wyrejestrowanie zbędnych przedmiotów działalności, którymi spółka się nie
zajmuje z jednoczesnym uaktualnieniem BIP-u.
3. Zakładka Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
1) uzupełnienie treści o kompetencje organów
2) uzupełnienie treści o kompetencje poszczególnych członków (krótkie notatki)
3) zamieszczenie "Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem miasta Słupska"
4. Zakładka Majątek Spółki
1) uzupełnienie o informacje w zakresie podnoszenia kapitału spółki (rok i wielkość)
2) umieszczenie Rejestru umów (zgodnie ze schematem rejestru umów Miasta z możliwością
przeszukiwania)
5. Utworzenie zakładki - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
REKOMENDACJA - ustalenie zasad konkursowych dofinansowania w ramach CSR.
Spółka jest otwarta na potrzeby III sektora dofinansowując jego działalność, jednakże nie ma
opracowanego regulaminu udzielania dofinansowań, ani nie jest w zgodzie z programem współpracy
z organizacjami pozarządowymi Miasta Słupsk. Dlatego rekomenduje się założenie w budżecie spółki
kwoty w ramach CSR oraz ogłaszanie konkursów dla organizacji pozarządowych zgodnie z przyjętym
programem współpracy oraz strategią rozwoju spółki. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększy wartość
spółki w oczach mieszkańców, ale także pozwoli na przejrzystość i jasne zasady dofinansowania
działań organizacji pozarządowych. Ogłaszanie konkursów zgodnie ze strategią rozwoju spółki
pozwoli również na profesjonalną promocję skierowaną do odbiorców - mieszkańców Słupska
i realizację zadań strategicznych.
6. Permanentne usunięcie z BIPu stron testowych (posiadających najwięcej odsłon), a także
dokonanie nazewnictwa stron w statystykach (są naliczone odsłonięcia dla nieistniejących stron)
Spółka, na wnioski o informację publiczną odpowiada w pełni, terminowo, choć prawie zawsze
wykorzystując termin w pełni, tj. 14 dni. Jedynie w przypadku listy osób zatrudnionych odmówiła
udostępnienia tej informacji zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych. Spółka udostępniła
również umowę o pracę z Prezesem Zarządu, zarządzenie dotyczące używania służbowych telefonów
komórkowych oraz rejestr uchwał Zarządu za rok 2014 i 201510
Spółka przedstawiła także doświadczenie Prezesa Zarządu oraz rejestr umów z kontrahentami 11
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VIII. Przejrzystość finansów spółki
Na wniosek o dostęp do informacji publicznej spółka udostępniła rejestr umów za rok 2014 i 201512,
a także skany wniosków o darowizny i sponsoring13.
Również bez problemu udostępniono aktualne sprawozdanie finansowe, rejestr darowizn i umów
sponsoringowych. MZK podało również aktualne zadłużenie spółki, które wynosi 8 198 684,24 zł.
Otrzymaliśmy również odpis z księgi udziałów z informacjami, kiedy i w jakiej wysokości Miasto
dokapitalizowało spółkę. Ostatnie dokapitalizowanie miało miejsce 30.12.2009, gdzie podniesiono
kapitał zakładowy do kwoty 17 173 000,00
Otrzymaliśmy także sprawozdanie Zarządu Spółki, w którym zostały ujęte przychody spółki od roku
2009.
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Zarządzenie Nr 150/OU/2016
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 2 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupska.
Na podstawie art. 9, art.12 ust. 4 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236, z 2015 r. poz. 1045) w związku z art. 26 ust.1 i art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 6
ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. z 2013 poz. 254, z 2013 r. poz.1645, z 2014 r. poz. 1877, z 2015 r. poz.1322) oraz
zarządzenia Nr 844/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku ze zmianami
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupska,
zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta Miasta i Skarbnikowi
Miasta, zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 881/BPM/2015 z 02 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupska.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Słupska
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Robert Biedroń

Uzasadnienie:
Zmiana zarządzenia związana jest z reorganizacją Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającą
na likwidacji Biura Prezydenta Miasta i przyjęciu zadań związanych z nadzorem właścicielskim
z udziałem Miasta Słupska przez Sekretarza Miasta Słupska.

Załącznik do zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska
Nr 150/OU/2016
z 2 marca 2016 r.

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI
Z UDZIAŁEM MIASTA SŁUPSKA

Słupsk, luty 2016 r.
Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupska
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ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD JEDNOOSOBOWYMI SPÓŁKAMI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIASTA SŁUPSKA I SPÓŁKAMI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM
MIASTA
Zasady regulują nadzór właścicielski nad jednoosobowymi spółkami Miasta i spółkami
z ograniczoną odpowiedzialnością z większościowym udziałem Miasta. W związku z tym, ilekroć
jest mowa o „spółce”, rozumie się przez to jednoosobową spółkę
Miasta z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z większościowym udziałem
Miasta, chyba że z postanowienia wynika, że dotyczy ono tylko jednoosobowej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z większościowym udziałem Miasta.
I. Cele nadzoru właścicielskiego nad spółkami
1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

§ 1.
Do głównych celów nadzoru właścicielskiego nad spółkami należy zaliczyć:
1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań gospodarki komunalnej Miasta, do których
zostały powołane;
2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości jednoosobowych
spółek Miasta;
3) zapewnienie transparentności - jawności i rozliczalności - działalności spółek;
4) przygotowanie spółek do procesu przekształceń i prywatyzacji w dążeniu do zwiększenia
efektywności gospodarki komunalnej Miasta, zgodnie ze szczegółowymi politykami i
strategiami Miasta.
Osiągnięciu wymienionych celów powinno służyć:
1) transparentność przy wyborze właściwie przygotowanych członków rad nadzorczych dla
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
2) doskonalenie kryteriów doboru kadry zarządzającej spółkami;
3) opracowanie i wdrożenie standardów oraz mechanizmów monitorowania i oceny
działalności merytorycznej, ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Miasta,
umożliwiających szybkie reagowanie na negatywne zjawiska.
§ 2.
Dla realizacji wskazanych celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe
funkcjonowanie kodeksowych organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:
zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej oraz zarządu.
Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce Miasta z ograniczoną
odpowiedzialnością pełni Prezydent Miasta Słupska.
Nadzór właścicielski jest w pierwszej kolejności sprawowany przez Prezydenta Miasta.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta nadzór właścicielski jest wykonywany przez Zastępców
Prezydenta i Skarbnika Miasta.
W wykonywaniu nadzoru właścicielskiego biorą udział właściwe Wydziały Urzędu
Miejskiego, wspomagając Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta i Skarbnika przy
wykonywaniu nadzoru właścicielskiego.
Istotnym instrumentem nadzoru właścicielskiego Miasta są rady nadzorcze. Wynika to
z usytuowania rad nadzorczych w systemie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, ponieważ
rady nadzorcze sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością spółek i stwarzają możliwość
monitorowania i kontrolowania procesów zachodzących w spółkach. W ograniczonym
zakresie nadzór nad spółką sprawuje pełnomocnik spółki powołany uchwałą zgromadzenia
wspólników.
W polityce nadzoru właścicielskiego nad spółkami szczególną uwagę należy poświęcić
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zagadnieniom kompetencji, procedurom i kryteriom doboru, organizacji i oceny pracy, a także
wynagradzania członków rad nadzorczych.
II. Nadzór spółki
§ 3.
1. Rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki bez względu na wielkość kapitału
zakładowego spółki oraz wielkość udziału Miasta w kapitale zakładowym spółki zgodnie z art.
10a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 2011 r. Nr 45
poz.236 ze zm.). Do rad nadzorczych spółek stosuje się Kodeks spółek handlowych, z
zastrzeżeniem przepisów ustawy o gospodarce komunalnej (art. 10a ust. 2 ustawy o gospodarce
komunalnej).
2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności (art. 219 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dalej: „KSH”). Przy wykonywaniu
swoich obowiązków członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej
z zawodowego charakteru swojej działalności (art. 293 § 2 KSH).
Kompetencje
§ 4.
Kompetencje rady nadzorczej spółki reguluje KSH i ustawa o gospodarce komunalnej.
Do podstawowych kompetencji i obowiązków rad nadzorczych w spółkach należy
sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności (art. 219 § 1 KSH). Rada nadzorcza nie ma jednak prawa wydawania zarządowi
spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki (art. 219 § 2 KSH).
W szczególności rada nadzorcza jest obowiązana do stałego monitorowania i kontroli:
1) wykonania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych;
2) parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomicznofinansowych, przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym lub strategicznych
planach wieloletnich oraz wykonania konkretnych zadań zleconych spółce do wykonania
przez Miasto;
3) istotnych dla spółki decyzji zarządu;
4) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu.
3. Przedmiotem kontroli ze strony rady nadzorczej powinny być w szczególności jakość usług,
ceny usług, koszty działalności, zatrudnienie i płace, zamówienia na dostawy, usługi i roboty
budowlane i inne sprawy o istotnym znaczeniu dla działalności spółki w tym realizacja
standardów dotyczących transparentności działania spółki.
4. Do kompetencji rady nadzorczej spółki należy ponadto:
1) powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki (art. 10a ust. 6 ustawy
o gospodarce komunalnej);
2) reprezentowanie spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu, w szczególności
w umowie o pracę, oraz w sporze z nim, jeżeli nie powołano pełnomocnika spółki uchwałą
zgromadzenia wspólników (art. 210 KSH);
3) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki
i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty;
4) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich strategicznych
planów spółki;
5) dokonywanie wyboru i bieżąca współpraca z biegłym rewidentem oraz monitorowanie
procesu przeprowadzania audytu.
1.
2.
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§ 5.
W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki,
żądać od zarządu i pracowników informacji, wyjaśnień i sprawozdań oraz dokonywać rewizji stanu
majątku spółki (art. 219 § 4 KSH).
1.
2.

1.
2.

3.

§ 6.
Rada nadzorcza jest obowiązana do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółki
z własnej inicjatywy oraz na zlecenie Prezydenta Miasta lub Zastępców Prezydenta i Skarbnika
Miasta działających z upoważnienia Prezydenta Miasta.
Z przeprowadzonych czynności nadzoru rada nadzorcza sporządza raport zawierający ocenę
działalności spółki poddanej kontroli.
§ 7.
W przypadku nadużycia swoich uprawnień lub niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku
i wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej, członek rady nadzorczej ponosi
odpowiedzialność karną (art. 296 § 1 Kodeksu karnego).
Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330
ze zm.) członkowie rady nadzorczej spółki na równi z zarządem są zobowiązani do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki spełniały
wymagania przewidziane w powołanej ustawie, oraz odpowiadają solidarnie wobec spółki za
szkodę wyrządzoną naruszeniem wspomnianego obowiązku zapewnienia prawidłowości
sprawozdań spółki. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości członek rady nadzorczej, który
dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go z naruszeniem
przepisów ustawy lub zawarcia w nim nierzetelnych danych, ponosi odpowiedzialność karną.
W związku z ust. 2 w skład rady nadzorczej powinna wchodzić osoba znająca problematykę
rachunkowości spółek handlowych.

§ 8.
Do podstawowych kompetencji i obowiązków pełnomocnika spółki
powołanego przez
zgromadzenie wspólników należy reprezentowanie spółki w umowie między spółką a członkiem
zarządu, w szczególności w umowie o pracę, oraz w sporze z nim (art. 210 KSH); jednak ustalenie
wynagrodzenia miesięcznego prezesa zarządu jednoosobowej spółki Miasta należy do kompetencji
Prezydenta Miasta Słupska z mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
P rocedury i kryteria doboru członków rad nadzorczych
1.

§ 9.
Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie
przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Wymogiem formalnym
do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki z udziałem Miasta jest posiadanie
uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych zdobytych w wyniku zdania z wynikiem
pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w art.
12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 747 ze zm.) lub posiadanie uprawnień zwalniających z obowiązku jego zdania
wskazanych w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek,
w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198. poz. 2038, ze zm.), tj.
posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo
posiadanie wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców
inwestycyjnych.
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2.

3.

4.

5.

6.

Członkiem rady nadzorczej nie może być członek zarządu spółki, prokurent, likwidator,
kierownik oddziału lub zakładu spółki, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny
lub adwokat oraz osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi
(art. 214 KSH).
Członkami rady nadzorczej nie mogą być ponadto radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie
wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), zastępców wójtów (zastępców burmistrzów
i prezydentów miast), sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających
gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkowie członków zarządu i członków
rad nadzorczych spółek komunalnych (art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym).
Członkami rady nadzorczej nie mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz
jednostek organizacyjnych miasta Słupska z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych miasta, których działalność nie koliduje z zakresem działania
danej spółki z jednoczesnym zastrzeżeniem § 14 niniejszych Zasad.
W czasie, gdy Miasto pozostaje jedynym udziałowcem spółki, członkowie rady nadzorczej
tej spółki nie mogą:
1) pozostawać ze spółką w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na rzecz spółki
na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz pozostawania w stosunku pracy ze spółką nie
dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej
w wyniku komercjalizacji;
2) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby
wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność (art. 13 ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji w związku z art. 11 ust 5 ustawy o gospodarce komunalnej).
Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spółce, w której udział
jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego
(art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi).

§ 10.
1. Tworzy się bazę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek. Kandydat na członka rady
nadzorczej musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w § 9 ust. 1 oraz posiadać wiedzę
w zakresie gospodarki komunalnej.
2. Bazę kandydatów prowadzi Wydział Organizacji Urzędu. Wpis do bazy albo zmiana jej zapisów
następuje na podstawie „Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej
spółki Miasta Słupsk”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
3. Członków rad nadzorczych powołuje się oraz zaprasza do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej
wyłącznie spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów.
§ 11.
1. Przed powołaniem kandydatów w skład rady nadzorczej uwzględnia się:
1) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);
2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem
czynności nadzoru;
3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;
4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.
2. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:
1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH;
2) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną
prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
3. Przyjęte kryteria doboru i zasady wyznaczania członków rad nadzorczych zapewniają
profesjonalne, rzetelne i neutralne politycznie wykonywanie zadań zgodnie z interesem Miasta.
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§ 12.
1. Kandydaci na członków rad nadzorczych urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązani
są przed powołaniem do rady nadzorczej do złożenia Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia
lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388
ze zm.).
2. Kandydat na członka rady nadzorczej przed powołaniem do rady nadzorczej jest obowiązany
złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, które stanowią przeszkodę do
powołania na członka rady nadzorczej, polegających na tym, że:
1) jest członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział jednostek samorządu
terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego,
2) jest radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem wójta (burmistrza lub prezydenta miasta),
zastępcy wójta (zastępcy burmistrza lub prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika
gminy, kierownika jednostki organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków
organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, w szczególności małżonkiem
członka zarządu lub członka rady nadzorczej spółki komunalnej (art. 24f ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),
3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2
KSH,
4) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządził szkodę stwierdzoną
prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1a do niniejszych Zasad.
§ 13.
1. Sekretarz Miasta Słupska rekomenduje Prezydentowi Miasta lub Zastępcy sprawującemu nadzór
nad spółką ustnie lub pisemnie do trzech kandydatów na członka rady nadzorczej, z którym
przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, według następujących zasad:
1) rozmowę przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prezydenta Miasta Słupska
w składzie minimum dwuosobowym
2) Komisja Rekrutacyjna ocenia w szczególności:
a) posiadanie niezbędnych kwalifikacji do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej,
b) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z jedną z następujących
dziedzin: finanse, prawo gospodarcze, zarządzanie i marketing, funkcjonowanie jednostek
samorządu terytorialnego, nadzór właścicielski lub doświadczenie branżowe związane
z
działalnością spółki,
c) wiedzę z działalności spółki, oraz o sektorze, w którym działa ta spółka.
3) każdy członek Komisji Rekrutacyjnej na podstawie rozmowy przydziela kandydatowi
punkty w skali od 0 do 10,
4) z przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej sporządza się protokół oceny
rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem wyboru osoby, zatwierdzony przez Prezydenta
Miasta Słupska. Protokół oceny rozmowy kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do
niniejszych Zasad.
2. Po dokonaniu wyboru kandydata przez Komisję, członkowie rad nadzorczych powoływani
są przez zgromadzenie wspólników na wniosek Zastępcy Prezydenta sprawującego nadzór nad
spółką.
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§ 14
Procedury i kryteria doboru określone w §§ 9-13 z wyjątkiem § 12 ust. 1 nie dotyczą osób
wybieranych do rady nadzorczej przez pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji.
W szczególności osób tych nie dotyczy obowiązek zdania egzaminu oraz zakazu pozostawania
ze spółką w stosunku pracy.
Organizacja i ocena pracy
§ 15.
Wszystkie decyzje rada nadzorcza podejmuje w formie uchwał. Nie dotyczy to kwestii
porządkowych lub formalnych. Jednak na żądanie choćby jednego członka rady, także w takiej
sprawie należy podjąć uchwałę.
§ 16.
1.W ramach funkcjonujących rad nadzorczych mogą być powoływane doraźne lub stałe komisje
problemowe, zespoły robocze, np. ds. usług, zamówień, audytu,wynagrodzeń lub zagadnień
personalnych. Także poszczególnym członkom rady nadzorczej mogą być powierzane doraźne lub
stałe zadania. Nie narusza to zasad działania rady nadzorczej jako organu kolegialnego.
2. Rada nadzorcza w terminie do 30 listopada przedstawia Roczny Plan Kontroli w spółce na rok
następny, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszych Zasad.
Ponadto rada nadzorcza w terminie do 31 grudnia przekazuje sprawozdanie z realizacji Rocznego
Planu Kontroli według wzoru stanowiącego załącznik nr 9a oraz sprawozdanie z kontroli
zewnętrznych przeprowadzonych w spółce, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9b do
niniejszych Zasad.
Wyżej wymienione załączniki spółki przekazują niezwłocznie do Zespołu Audytu Wewnętrznego i
Kontroli za pośrednictwem Wydziału Organizacji Urzędu.
3. Skany protokołów z kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych zarząd spółki zamieszcza w
Biuletynie Informacji Publicznej spółki.
§ 17.
Rada nadzorcza jest zobowiązana zamieszczać w rocznym sprawozdaniu ze swej działalności,
przedstawianym zgromadzeniu wspólników podjęte uchwały oraz dokonane oceny sytuacji spółki,
a także informacje dotyczące:
1) kadencji rady nadzorczej,
2) składu osobowego rady nadzorczej, pełnionych funkcji, dokonanych zmianach w trakcie
roku obrotowego,
3) liczby odbytych posiedzeń oraz liczby podjętych uchwał,
4) istotnych spraw dla działalności, organizacji i funkcjonowania spółki,
5) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o
usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności na prawidłowo zwołanych
posiedzeniach,
6) nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na prawidłowo zwołanych
posiedzeniach.
7) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych kontroli
oraz postępowań wyjaśniających,
8) uchwał podjętych przez radę nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),
9) wykonania uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się do działalności rady
nadzorczej,
10) realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,
11) współpracy z zarządem i opinii rady nadzorczej dla zgromadzenia wspólników w sprawie
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udzielenia absolutorium członkom zarządu.
§ 18.
Prawidłowość funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach podlega okresowym ocenom
dokonywanym na podstawie dokumentacji przekazanej przez rady nadzorcze oraz ich osobistych
kontaktów z pracownikami odpowiednich komórek nadzoru przy zastosowaniu następujących
podstawowych kryteriów:
1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowość wykonywania
czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień wynikających
z postanowień umów spółek,
2) terminowość realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
3) częstotliwość posiedzeń rad nadzorczych oraz frekwencję poszczególnych jej członków,
4) tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,
5) kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,
6) działania dyscyplinujące wobec zarządów podjęte przez rady nadzorcze w przypadku
zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,
7) aktywność rad nadzorczych i poszczególnych ich członków w zakresie podejmowania
inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących lepszego wykonywania zadań i poprawy
efektywności funkcjonowania spółki,
8) sposób i tempo reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności
spółki,
9) współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem (spotkania z biegłym rewidentem
i omówienie wyników audytu),
10) sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez
Prezydenta Miasta lub z jego upoważnienia przez Zastępcę Prezydenta lub Skarbnika oraz
Sekretarza Miasta Słupska,
11) częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z odpowiednimi komórkami nadzoru
odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących
w spółce.
§ 19.
1. Zgromadzenie wspólników udziela absolutorium poszczególnym członkom rady nadzorczej
po wnikliwej analizie sprawozdania z działalności rady oraz na podstawie oceny realizacji
innych, nie objętych sprawozdaniem, kryteriów określonych w § 18.
2. Negatywna ocena działalności członka rady nadzorczej przez odpowiednie komórki nadzoru
powinna skutkować wnioskowaniem o odwołanie takiego członka ze składu rady. Fakt
nieudzielenia absolutorium przez zgromadzenie wspólników powinien skutkować nie
obsadzaniem w ciągu 3 lat danego kandydata w radach nadzorczych w spółkach z udziałem
Miasta.
Pełnomocnik

spółki

§ 20.
1. Pełnomocnik spółki powołany uchwałą zgromadzenia wspólników reprezentuje spółkę
w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze spółki z członkiem zarządu (art.
210 KSH).
2. W razie niepowołania takiego pełnomocnika w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz
w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza.
3. Pełnomocnik ustala wynagrodzenie i nagrodę roczną członków zarządu jednoosobowych spółek
Miasta i spółek z większościowym udziałem Miasta z wyjątkiem prezesów zarządu.
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K a d e n c j a, l i c z b a c z ł o n k ó w o r a z w y n a g r o d z e n i e
§ 21.
1. Kadencja członka rady nadzorczej w spółce trwa 3 lata.
2. Liczba członków rad nadzorczych ustalona jest zgodnie z minimalnym składem rady
wynikającym z Kodeksu spółek handlowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek jednoosobowych Miasta oraz
z większościowym udziałem Miasta powinna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000
r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi i wynosi nie więcej niż 1krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym
kwartale roku poprzedniego.
2. Wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek jednoosobowych oraz
z większościowym udziałem Miasta ustala się zgodnie z poniższa tabelą:

Stanowisko

Wysokość miesięcznego
wynagrodzenia brutto

Przewodniczący

700,00 zł

Członek

500,00 zł

3. Członkom rad nadzorczych przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rad nadzorczych,
oraz na spotkania organizowane przez Prezydenta Miasta Słupska. Zwrot kosztów dotyczy osób
zamieszkałych poza terenem Słupska.
III. Zarząd spółki
§ 22.
Kształtowanie właściwych zasad funkcjonowania zarządu w spółce jednoosobowej oraz
z większościowym udziałem Miasta w zakresie procedur i kryteriów doboru, oceny pracy oraz
wynagradzania członków zarządu określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego i
niniejsze Zasady.
Procedury i kryteria doboru członków zarządu
1.
2.
3.

4.

§ 23.
Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą (art. 10a ust. 6 ustawy
o gospodarce komunalnej).
Powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego
przez radę nadzorczą, przy czym zasada ta nie dotyczy członka zarządu wybranego przez
pracowników (art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji).
Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem
zawodowym, znajomością zasad działania spółek prawa handlowego i gospodarki komunalnej,
dążeniem do stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez spółkę i poprawy sytuacji
ekonomiczno-finansowej spółki, podnoszeniem jej zdolności wykonywania zadań, wartości
i konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą.
Celem postępowania kwalifikacyjnego jest dobór kompetentnych osób zgodny z kryteriami

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupska

9/16

merytorycznymi określonymi w „Zasadach przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko członka zarządu w jednoosobowych spółkach z o.o. Miasta Słupska i spółkach z o.o.
z większościowym udziałem Miasta”, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
5. Zarząd w spółce jednoosobowej składa się z jednego członka zarządu – Prezesa Zarządu.
Ocena pracy zarządu
§ 24.
1. Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej.
2. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii zgromadzenia wspólników,
jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki
i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
3. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez
nich obowiązków.
4. Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy zarządu jest prowadzona co kwartał przez
odpowiednie komórki nadzoru analiza informacji kwartalnych spółki oraz ocena stopnia
realizacji statutowych zadań rzeczowych i
parametrów ekonomicznych (wyników
ekonomiczno-finansowych) określonych w planie rzeczowo-finansowym oraz strategicznych
planach wieloletnich, a także zleconych konkretnych zadań do wykonania w spółce.
Wynagradzanie członków zarządu
§ 25.
1. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania członków zarządów spółek
jednoosobowych oraz z większościowym udziałem Miasta kształtują przepisy ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
2. Wysokość wynagrodzenia członków zarządów spółek jednoosobowych oraz z większościowym
udziałem Miasta ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.

Nazwa spółki

Stanowisko

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

wynagrodzenie ustala
Zgromadzenie Wspólników

Członek Zarządu

10 000 zł

Prezes Zarządu

11 500 zł

3.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o.

Prezes Zarządu

10 500 zł

4.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

9 000 zł

5.

Słupskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

1.

2.
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6.

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o

Prezes Zarządu

11 000 zł

3. Wysokość wynagrodzenia prezesa i członków zarządu (dotyczy jedynie Wodociągi Słupsk. Sp. z
o. o.) powinna być ustalana po przeanalizowaniu takich kryteriów jak w szczególności: poziom
wynagrodzeń w regionie, branży, wielkość spółki (mierzona przykładowo średnioroczną liczbą
zatrudnionych, wielkością przychodów), konkurencja na rynku pracy, poziom płac w spółce,
poziom płac zarządów w podobnych spółkach itp.
4. Wynagrodzenie prezesów zarządów jednoosobowych spółek Miasta ustala Prezydent Miasta
(art. 6 ust. 1 „ustawy kominowej”).
5. Wynagrodzenie prezesów spółek z większościowym udziałem Miasta ustala zgromadzenie
wspólników (art. 6 ust. 2 „ustawy kominowej”).
6. Wynagrodzenie innych członków zarządu jednoosobowych spółek Miasta i spółek
z większościowym udziałem Miasta ustala pełnomocnik spółki powołany uchwałą zgromadzenia
wspólników, a w razie niepowołania takiego pełnomocnika - rada nadzorcza (art. 210 KSH).
7. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań
członkom zarządu spółek może zostać przyznana nagroda roczna. W przypadku prezesa zarządu
spółki jednoosobowej nagrodę roczną przyznaje Prezydent Miasta a w przypadku prezesa
zarządu i członka zarządu w spółkach z większościowym udziałem Miasta zgromadzenie
wspólników na umotywowany wniosek rady nadzorczej (art. 10 ust. 2 „ustawy kominowej”).
8. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom i innym członkom zarządów
w jednoosobowych spółkach Miasta Słupska i w spółkach z większościowym udziałem Miasta
oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowią załącznik nr 4 do niniejszych Zasad.
IV. Monitorowanie spółek
§ 26.
1. System monitorowania jednoosobowych spółek Miasta i spółek z większościowym udziałem
Miasta stanowi podstawę oceny działalności oraz prawidłowości funkcjonowania tych spółek.
Równocześnie system ten służy przygotowywaniu opracowań o charakterze syntetycznym,
obejmujących ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarki komunalnej Miasta.
Umożliwia on także szybkie reagowanie na nieprawidłowości wynikające z zaniedbań lub braku
kompetencji członków kierownictwa w nadzorowanych spółkach.
2. Monitorowanie sytuacji jednoosobowych spółek Miasta i spółek z większościowym udziałem
Miasta prowadzi się w oparciu o wskazówki, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszych Zasad.
§ 27.
1. Rada nadzorcza spółki powinna nadzorować terminowe przekazywanie przez spółkę:
1) do Sekretarza Miasta Słupska :
a) „Kwartalnej Informacji o Spółce”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszych
zasad, opisującej:
- koszty wynagrodzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, administracji spółki oraz pozostałych
pracowników (zał. nr 6a),
- wskaźniki ekonomiczne (zał. nr 6b),
- zestawienie należności (zał. nr 6c),
- informacja o zobowiązaniach (zał. nr 6d),
- struktura zaciągniętych kredytów, pożyczek lub innych papierów wartościowych (zał. nr 6e).
b) „Kwartalne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej”, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do niniejszych Zasad.
2) do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz do wydziałów sprawujących
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merytoryczny nadzór nad spółką informacji kwartalnej z realizacji zadań inwestycyjnych,
której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszych Zasad.
3) do Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku sprawozdania z
realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych (wzór stanowi
załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie przygotowania i
realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach
perspektywy 2014 -2020).
4) do Skarbnika Miasta Słupska sporządzenie do 31 stycznia planu na dany rok
przychodów, kosztów i wyniku finansowego z podziałem na rodzaje oraz kwartalne
sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym w/g obowiązującego
wzoru zgodnie z ustawą o rachunkowości
2. Kwartalne informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1 oraz pkt 2 należy przesyłać
w formie druku oraz w formie elektronicznej w terminie do 21 dnia miesiąca następującego
po upływie kwartału sprawozdawczego (wyjątkowo za IV kwartał do 20 lutego następnego roku).
Spółka nowo powstała sporządza pierwsze sprawozdania po pierwszym pełnym kwartale
działalności jako spółka.
3. Zarząd spółki jest zobowiązany do bezzwłocznego przesyłania Sekretarzowi Miasta Słupska
kopii protokołów ze zgromadzeń wspólników wraz z kopiami podjętych na zgromadzeniu uchwał.
4. Rada nadzorcza spółki przekazuje dokumenty o których mowa w § 16 ust. 2 do Zespołu Audytu
Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§ 28.
1. Jawność i przejrzystość działalności gospodarczej spółek z udziałem Miasta zapewnia bieżące
zamieszczanie przez Zarząd spółki (z wyłączeniem informacji nie podlegających ujawnieniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Słupsku informacji obejmujących:
1) podstawowe dane finansowe charakteryzujące spółki,
2) wykaz członków zarządów i rad nadzorczych spółek,
3) plan finansowy spółki na rok bieżący,
4) sprawozdanie zarządu za rok poprzedni,
5) sprawozdanie rady nadzorczej za rok poprzedni,
6) sprawozdanie finansowe spółki (bilans i opinia z badania biegłego rewidenta) za rok
poprzedni,
7) strategię rozwoju spółki,
8) inne dokumenty o charakterze strategicznym,
9) wykaz przetargów,
10) wykaz ogłoszeń w tym ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji pracowników,
11) wydatki, umowy oraz porozumienia w Centralnym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego
znajdującego się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku,
2. Postępowanie rekrutacyjne w spółkach powinno odbywać się w formie otwartych konkursów.
3. Spółki powinny wdrożyć:
1) procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe uwzględniając postanowienia
zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 80/OK/2015 z 10.02.2015 r. w sprawie
wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w
Słupsku,
2) motywacyjne zasady nagradzania określone wg wspólnych standardów dla wszystkich
spółek.
4. Spółki powinny uczestniczyć w Słupskiej Grupie Zakupowej (w ramach dobrej praktyki) w celu
efektu optymalizacji działań operacyjnych, który przyniesie oszczędności w związku z efektem
skali, z wyłączeniem zakupu takich towarów i usług, których specyfika przypisana jest do
przedmiotu działalności spółki.
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§ 29.
Zarząd spółki udziela niezwłocznie informacji o nagłych zdarzeniach, które mają wpływ
na funkcjonowanie spółki oraz o wszystkich kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych w formie
papierowej Prezydentowi Miasta Słupska.
V. Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem, monitorowanie audytu spółki
§ 30.
Zobowiązuję wszystkie jednoosobowe spółki Miasta i spółki z większościowym udziałem Miasta
do poddawania rocznych sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta.

1.

2.
3.

4.

§ 31.
Wybór bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
spółki należy do kompetencji rady nadzorczej pod warunkiem, że zastrzeżono to w umowie
spółki. W razie braku takiego zastrzeżenia biegłego rewidenta wybiera zgromadzenie
wspólników (art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
Jeżeli wybór biegłego rewidenta należy do rady nadzorczej, całość postępowania w zakresie
wyboru biegłego rewidenta realizowana jest przez radę nadzorczą.
Postępowanie powyższe to obejmuje w szczególności:
1) określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie
sprawozdania finansowego spółki,
2) przeprowadzenie procedury wyboru biegłego rewidenta,
3) upoważnienie zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.
Przez biegłego rewidenta, uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki, rozumie
się podmiot określony w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1011 ze zm).

§ 32.
1. Rada nadzorcza dokonuje wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki po
przeprowadzeniu postępowania mającego na celu zapewnienie wyboru niezależnego
i bezstronnego biegłego rewidenta oraz wyboru oferty, której cena uwzględnia nakład pracy
biegłego rewidenta, jego pozycję na rynku usług audytorskich oraz znajomość przez rewidenta
branży, w której działa spółka.
2. Wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie z nim stosownych umów powinny być dokonane
w czwartym kwartale roku poprzedzającego sporządzenie sprawozdania finansowego przez
spółkę. Jest to niezbędne w celu realizacji ustawowego obowiązku zawarcia umowy w terminie
umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji oraz przeprowadzenie prac
wstępnych do badania sprawozdania finansowego, które wykonywane są przeważnie
w czwartym kwartale roku.
§ 33.
1. Rada nadzorcza przedstawia wybranemu biegłemu rewidentowi swoje spostrzeżenia w sprawach
istotnych dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz aktywnie z nim współpracuje
na wszystkich etapach przeprowadzanego badania.
2. Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem jest
obowiązkowo przedstawiana zarządowi oraz radzie nadzorczej. Odpowiedni zapis należy
umieścić w zawieranej umowie w sprawie badania sprawozdania finansowego.
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3. Sporządzone przez biegłego rewidenta wystąpienie, którego tematem są ujawnione uchybienia
i niedociągnięcia stwierdzone w toku badania nie mające istotnego wpływu na rzetelność
i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego, przekazywane jest zarządowi.
Zarząd zobowiązany jest do zapoznania z treścią wystąpienia członków rady nadzorczej.
4. Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki powinien być poinformowany
o potrzebie obecności (o ile będzie to konieczne) na zwyczajnym oraz na nadzwyczajnym
zgromadzeniu wspólników, służąc uczestnikom zgromadzenia stosownymi wyjaśnieniami
i informacjami, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki. Zapis ten należy umieścić
w zawartej umowie w sprawie badania sprawozdania finansowego.
§ 34.
W ramach tworzenia w spółce tzw. systemu wczesnego ostrzegania rada nadzorcza może w ściśle
określonym zakresie skorzystać z usług doradczych niezależnego biegłego rewidenta w ciągu roku
obrotowego. Rewidentem tym nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce
lub w podmiotach od niej zależnych.
VI. Współpraca właściwych wydziałów nadzoru z radami nadzorczymi
§ 35.
1. Prezydent Miasta oraz z jego upoważnienia Zastępcy Prezydenta i Skarbnik Miasta sprawują
nadzór nad jednoosobowymi spółkami Miasta i spółkami z większościowym udziałem Miasta.
2. Wydziały Urzędu Miejskiego uczestniczą w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad
spółkami, wspomagając Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta i Skarbnika przy
wykonywaniu nadzoru właścicielskiego, zgodnie z właściwością określoną w § 36.
§ 36.
1. Sekretarz Miasta Słupska uczestniczy w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi
spółkami w zakresie spraw kadrowych, organizacyjnych i strategicznych.
2. Inne Wydziały uczestniczą w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami w zakresie
spraw merytorycznych według następujących właściwości:
1) Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska nad Miejskim Zakładem Komunikacji
Sp. z o. o. w Słupsku;
2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami nad Przedsiębiorstwem Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku w zakresie gospodarki miejskimi zasobami lokali
użytkowych;
3) Wydział Polityki Mieszkaniowej w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
nad:
a) Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku;
b) Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Słupsku;
4) Wydział Inwestycji nad:
a) Rejonowym Zarządem Inwestycji Sp. z o. o. w Słupsku w likwidacji,
b) Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Słupsku w
zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego;
5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nad:
a) Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. w Słupsku,
b) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku;
6) Sekretarz Miasta Słupska nad Agencją Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska”
Sp. z o. o. w Słupsku w likwidacji,
7) Wydział Zarządzania Funduszami nad wszystkimi spółkami w zakresie koordynacji
współpracy między Urzędem Miasta Słupska a spółkami oraz między spółkami, dotyczącej
pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
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8) Wydział Organizacji Urzędu nad wszystkimi spółkami w zakresie udziału spółek w
Słupskiej Grupie Zakupowej,
3. Skarbnik Miasta Słupska uczestniczy w wykonywaniu nadzoru nad spółkami pod względem
ekonomiczno -finansowym.
4. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli uczestniczy w wykonywaniu nadzoru nad spółkami w
zakresie realizacji planu kontroli przez rady nadzorcze.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

§ 37.
Wydziały uczestniczące w wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami (Wydziały
nadzoru) są bezpośrednim ogniwem zapewniającym łączność pomiędzy Miastem i spółkami.
Wydziały nadzoru zapewniają stałą łączność między Prezydentem Miasta i spółką. Wydziały
nadzoru mają prawo żądać od zarządu lub rady nadzorczej spółki informacji, wyjaśnień,
sprawozdań i dokumentów dotyczących działalności spółki. Jednocześnie wydziały udzielają
zarządowi i radzie nadzorczej spółki informacji o bieżących zadaniach, planach
i zamierzeniach Miasta w sferze działalności spółki.
Wydziały nadzoru spełniają funkcje organizatorskie, administracyjne i kontrolne wobec rad
nadzorczych spółek w zakresie poprawności i terminowości wykonywania przez nie
ustawowych i statutowych obowiązków. Zebrane informacje stanowią podstawę
do dokonania rzetelnej oceny pracy spółek i rad nadzorczych.
Dyrektorzy lub inni upoważnieni pracownicy właściwych Wydziałów nadzoru utrzymują
bezpośredni kontakt z członkami rad nadzorczych, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych –
wymagających szybkiej wymiany informacji lub zasięgnięcia opinii.
Dyrektorzy lub inni upoważnieni pracownicy właściwych Wydziałów nadzoru są zobowiązani
do udziału w posiedzeniach rad nadzorczych i zgromadzeniach wspólników spółek wg
właściwości określonej w § 36 ust. 2.
Zarząd spółki informuje niezwłocznie o zwołanym zgromadzeniu wspólników dyrektorów
Wydziałów nadzoru.
Przewodniczący rady nadzorczej informuje niezwłocznie o zwołanym posiedzeniu rady
nadzorczej dyrektorów Wydziałów nadzoru.
Prezydent Miasta lub z jego upoważnienia Zastępca Prezydenta lub Skarbnik Miasta może
zobowiązać członków rad nadzorczych do przeprowadzenia kontroli działalności spółki we
wskazanym zakresie. W tym celu zobowiązuje się radę nadzorczą do rozpatrzenia w trakcie
posiedzenia sprawy oddelegowania spośród swego grona członków, którzy przeprowadzą
wskazaną kontrolę osobiście.

§ 38.
Właściwe Wydziały nadzoru są zobowiązane do udzielania pisemnych odpowiedzi na
przedstawione w formie pisemnej przez członków rad nadzorczych problemy i wątpliwości
dotyczące funkcjonowania nadzorowanych spółek.
§ 39.
1. Sekretarz Miasta Słupska wykonuje następujące zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego:
1) bierze udział w kształtowaniu zasad polityki właścicielskiej Miasta w spółkach prawa
handlowego z udziałem Miasta;
2) wspomaga Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta i Skarbnika przy wykonywaniu
praw i obowiązków Miasta wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa
handlowego, w szczególności w:
a) wykonywaniu prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych Miasta jako
wspólnika,
b) wykonywaniu czynności związanych z realizacją praw i obowiązków Miasta jako wspólnika,
w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem
sprawozdań finansowych, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem
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udziałów, wniesieniem udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem
i przekształcaniem spółek,
3) monitoruje sytuację organizacyjną i – wraz ze Skarbnikiem – ekonomiczno- finansową spółek,
4) monitoruje procesy restrukturyzacyjne i naprawcze w spółkach,
5) współpracuje z członkami rad nadzorczych,
6) przygotowuje i przeprowadza okresowe inwentaryzacje w zakresie udziałów Miasta w spółkach.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, nie obejmują zadań zastrzeżonych dla Wydziałów
merytorycznych, w zakresie działania których pozostaje działalność spółki.
3.
Sekretarz Miasta Słupska współpracuje z właściwymi Wydziałami merytorycznymi, w
zakresie działania których pozostaje działalność danej spółki zgodnie z właściwościami
określonymi w § 36.
§ 40.
Integralną częścią niniejszych Zasad są:
1) załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki Miasta
Słupsk,
2) załącznik nr 1a - Wzór oświadczenia kandydata na członka rady nadzorczej,
3) załącznik nr 2 - Protokół oceny z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem na
członka rady nadzorczej,
4) załącznik nr 3 - Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka
zarządu w jednoosobowych spółkach z o. o. Miasta Słupska i spółkach z o. o.
z większościowym udziałem Miasta,
5) załącznik nr 4 - Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom i innym
członkom zarządów w jednoosobowych spółkach Miasta Słupska i w spółkach
z większościowym udziałem Miasta oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej,
6) załącznik nr 5 - Wskazówki Prezydenta Miasta Słupska dotyczące wykonywania czynności przez
radę nadzorczą jednoosobowej spółki Miasta oraz spółki z większościowym udziałem Miasta,
7) załącznik nr 6 - Wzór „Kwartalnej Informacji o Spółce”,
8) załącznik nr 6a -Koszty wynagrodzenia zarządu, rady nadzorczej, administracji spółki oraz
pozostałych pracowników,
9) załącznik nr 6b - Wskaźniki ekonomiczne,
10) załącznik nr 6c - Zestawienie należności,
11) załącznik nr 6d - Informacja o zobowiązaniach,
12) załącznik nr 6e - Struktura zaciągniętych kredytów, pożyczek lub innych papierów
wartościowych,
13) załącznik nr 7 - Kwartalne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej,
14) załącznik nr 8 - Informacja kwartalna z realizacji zadań inwestycyjnych,
15) załącznik nr 9 - Roczny plan kontroli,
16) załącznik nr 9a - Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli,
17) załącznik nr 9b - Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w spółce.
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WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM I PARAFOWAĆ KAŻDĄ ZE STRON

Załącznik Nr 1 do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Miasta Słupska

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MIASTA SŁUPSK
Wniosek o wpis do Bazy Kandydatów 

Aktualizacja danych 

Dane osobowe
Imię: .......................................... Imię (2) ......................................... Nazwisko: ...........................................................................
Nazwisko rodowe: .......................................................................... Data urodzenia (dd-mm-rrrr): ................................................
Miejsce urodzenia: ............................................................. Imię ojca: ....................................... PESEL: .....................................
Płeć:

Kobieta 

Mężczyzna 

Uprawnienia do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta Słupska
Data złożenia egzaminu (dd-mm-rrrr)
Podstawa zwolnienia z egzaminu *
* adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca inwestycyjny,
dr nauk ekonomicznych, dr nauk prawnych

WAŻNE: Wnioskodawcy zobowiązani są o dołączenia do Kwestionariusza dokumentu potwierdzającego posiadane
uprawnienia.

Adres zameldowania
Kod pocztowy: .................. Miejscowość: .......................................................Województwo: ......................................................
Powiat: ............................................... Gmina: ...................................................... Ulica: ..............................................................
Nr domu ............. Nr mieszkania ....... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): ..........................................

Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od adresu zameldowania)
Kod pocztowy: .................. Miejscowość: .......................................................Województwo: ......................................................
Powiat: ............................................... Gmina: ...................................................... Ulica: ..............................................................
Nr domu ............. Nr mieszkania ....... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): ..........................................
Adres e-mail: .......................................................................................................................................................
Dane aktualnego miejsca pracy
(należy podać główne miejsce pracy w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednym zakładzie/przedsiębiorstwie)
Pełna nazwa zakładu pracy: ..............................................................................................................................................................
Podstawowy rodzaj działalności: ......................................................................................................................................................
Zatrudnienie od: (dd-mm-rrrr) ..................................................................
Aktualnie zajmowane stanowisko: ...................................................................................................................................................
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Kod pocztowy: .................. Miejscowość: .......................................................Województwo: ......................................................
Powiat: ............................................... Gmina: ...................................................... Ulica: ...............................................................
Nr domu ............. Nr lokalu ....... Telefon (łącznie z numerem kierunkowym): ..........................................
Staż pracy ogółem: ...........................................lat
Doświadczenie zawodowe: ..........................................................................................................................................................
(np. bankowość, transport, energetyka, informatyka, ekonomia, handel, zarządzanie, projektowanie obiektów, administracja
państwowa , itp.)

Wykształcenie formalne: ............................................................................................................................................................
(kierunek wykształcenia np. fizyka, ekonomia, historia, budownictwo, elektronika, informatyka, biologia , itp.)
Tytuł/Stopień naukowy: .....................................................
Poziom wykształcenia: ...............................................................................................................................................................
(wyższe, absolutorium, policealne, średnie, zas.zawodowe, podstawowe)
Nazwa ukończonej Szkoły/Uczelni: ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... rok ukończenia: ................................
Wydział lub specjalność: ............................................................................................................................................................
Uprawnienia zawodowe
(uprawnienia zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem, otrzymanym certyfikatem, np. makler giełdowy, biegły rewident, radca prawny, rzeczoznawca
majątkowy, itp.)

Rodzaj uprawnienia

Rok uzyskania uprawnienia

Ważniejsze kursy specjalistyczne

Nazwa kursu

Rok ukończenia
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Znajomość języków obcych

Język

Stopień znajomości *

Język

Stopień znajomości *

* podstawowy, średnio zaawansowany, biegły, potwierdzony egzaminem
Historia zatrudnienia
(bez aktualnego miejsca zatrudnienia)
(w przypadku większej liczby informacji należy dołączyć odrębną kartę)
Lp.

Nazwa zakładu pracy

Miejscowość

Ostatnio zajmowane
stanowisko/ funkcja

Od :

Do:

(dd-mm-rrrr)

(dd-mm-rrrr)

1.

2.

3.

4.

Uczestnictwo w organach władz spółek, z wyłączeniem zarządów
Nazwa spółki
Miejscowość
Funkcja

Od
(dd-mm-rrrr)

Do
(dd-mm-rrrr)

Kogo
reprezentował?

Oświadczenie i zobowiązanie:
1.
2.
3.

Podane w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji
nieprawdziwych spowoduje wykluczenie mnie z Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych Miasta Słupska.
Zobowiązuję się do uaktualniania moich danych zawartych w Kwestionariuszu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich
przysługujących Miastu Słupsk.

.................................................................
(Miejscowość i data)

.............................................................
(Podpis)
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Informacja:
1. Dane osobowe gromadzone są w bazie administrowanej przez Wydział Organizacji Urzędu Miejskiego Urzędu w
Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.
2. Dane pozyskiwane są w związku z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przysługujących Miastu Słupsk.
3. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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Załącznik Nr 1a do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Miasta Słupska

Imię i nazwisko ........................................................................................................................................................
ul. ............................................................ nr domu ............................. nr mieszkania ............................................
(kod pocztowy,miejscowość.....................................................................................................................................
( nr telefonu ) ..........................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :
1) jestem / nie jestem * członkiem rady nadzorczej w spółce (spółkach), w której udział
jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału
zakładowego,
2) jestem / nie jestem* radnym, małżonkiem radnego, małżonkiem wójta (burmistrza
lub prezydenta miasta), zastępcy wójta (zastępcy burmistrza lub prezydenta miasta),
sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnych gminy oraz
osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami
prawnymi, w szczególności małżonkiem członka zarządu lub członka rady nadzorczej
spółki komunalnej (art. 24f ust. 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym),
3) zostałem (-am) / nie zostałem (-am) * skazany/-a prawomocnym wyrokiem sadu
za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH,
4) wyrządziłem (-am) / nie wyrządziłem (-am) * przy wykonywaniu czynności nadzoru
lub zarządu szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego,
5) w dniu ……….…….. złożyłem/-am Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenie
lustracyjne / informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego * zgodnie
z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów **,
6) zapoznałem/-am się z obowiązującymi „Zasadami nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Miasta Słupsk”.

Słupsk, dnia...................................................
( podpis )
* - niepotrzebne skreślić
** - dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

Załącznik Nr 2 do Zasad
nadzoru właścicielskiego nad spółkami
z udziałem Miasta Słupska

PROTOKÓŁ OCENY Z ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
PRZEPROWADZONEJ Z KANDYDATAMI
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ .............................................................................................
W DNIU ................................
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna przyznała kandydatom poniższą punktację:
lp.

Imię i nazwisko
kandydata

Punktacja przyznana przez poszczególnych członków Komisji Rekrutacyjnej
w skali 0-10
Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji
nr 1

nr 2

nr 3

nr4

nr 5

Przewodniczący
1.
2.
3.
Dokonano wyboru osoby …......................................................, która uzyskała …................................punktów ogółem.
(imię i nazwisko)
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

1.................................................................
2.................................................................
3.................................................................
4................................................................
5................................................................

Liczba uzyskanych
przez kandydatów
punktów ogółem

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM

….....................................................................
Prezydent Miasta Słupska
Data i podpis

Załącznik Nr 3 do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Miasta Słupska

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
członka zarządu w jednoosobowych spółkach z o.o. Miasta Słupska
i spółkach z o.o. z większościowym udziałem Miasta
Dokument określa:
1) szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: jednoosobowej spółki Miasta i spółki z
większościowym udziałem Miasta, zwanej dalej „spółką”;
2) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu
spółki;
3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu spółki,
zwany dalej „kandydatem”.
§ 1.
1. Rada nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia
okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu.
2. W przypadku upływu kadencji członka zarządu rada nadzorcza wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem
kadencji dotychczasowego członka zarządu.
3. W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego można wyłaniać jednego lub więcej
kandydatów do składu zarządu.
§ 2.
Rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne określając w drodze uchwały
regulamin postępowania kwalifikacyjnego zawierający w szczególności:
1) stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania;
2) wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia, stażu pracy i inne; należy
wymagać wykształcenia co najmniej średniego i stażu pracy co najmniej 5 lat;
3) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
4) datę otwarcia zgłoszeń;
5) ewentualny obowiązek przedstawienia pisemnej koncepcji zarządzania spółką lub
prowadzenia spraw spółki, za które stanowisko członka zarządu jest odpowiedzialne;
6) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
7) zakres zagadnień, o których mowa w § 7, będących przedmiotem rozmowy
kwalifikacyjnej;
8) termin, miejsce i sposób udostępnienia kandydatom regulaminu postępowania
kwalifikacyjnego i informacji o spółce;
9) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia;
10) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.
§ 3.
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane w dzienniku ogólnopolskim
lub regionalnym. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) dane, o których mowa w § 2 pkt 1,3 i 8;
3) informację, o której mowa w § 12 ust. 1;
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4) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia
kandydata.
1.
1)
2)
3)
4)
5)
2.
3.

§ 4.
Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:
posiadaniu wykształcenia co najmniej średniego;
co najmniej pięcioletnim stażu pracy;
korzystaniu z pełni praw publicznych;
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach komunalnych.
Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające
kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może
przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.
Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być poświadczone przez
kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest
zobowiązany do przedstawienia radzie nadzorczej oryginałów lub urzędowych
odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z
dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 5.
Rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie
kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów o
zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
§ 6.
1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji
ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w postępowaniu
kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania
nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do
przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
§ 7.
1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenia
pisemną koncepcję zarządzania spółką lub prowadzenia spraw spółki, za które
stanowisko członka zarządu jest odpowiedzialne, jeżeli w warunkach postępowania
kwalifikacyjnego przewidziano przygotowanie pisemnej koncepcji.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu ocenia się w
szczególności:
1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad
wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
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3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu rada nadzorcza
ocenia również wiedzę z co najmniej jednego z zagadnień określonych w ust. 4-7.
4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie
odpowiedzialny za finanse, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2, ocenia się
w szczególności wiedzę w zakresie:
1) rachunkowości;
2) oceny projektów inwestycyjnych;
3) finansów przedsiębiorstwa;
4) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie
odpowiedzialny za sprawy wykonywania usług poza zagadnieniami określonymi w
ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
1) planowania zadań i zasobów;
2) organizowania procesów usługowych;
3) logistyki procesów usługowych;
4) zarządzania jakością.
6. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie
odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2
ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
1) analizy rynku i konkurencji;
2) marketingu;
3) promocji;
4) sprzedaży;
5) public relations.
7. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie
odpowiedzialny za sprawy pracownicze, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2
ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
1) zasad i przepisów prawa pracy;
2) roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;
3) zbiorowych stosunków pracy;
4) polityki rekrutacyjnej;
5) systemu ocen i motywacji;
6) szkoleń i rozwoju pracowników.
8. Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 2 oraz w
ust. 4-7, jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków rady nadzorczej.
9. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata
do składu zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący
dotychczas członkiem zarządu, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata
za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
§ 8.
1. Rada nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i
kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka zarządu w
spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. W razie potrzeby
przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół
powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
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5) treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.
3. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały rady nadzorczej,
której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.
§ 9.
1. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu
kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Rada nadzorcza niezwłocznie powiadamia Prezydenta Miasta o wynikach
postępowania kwalifikacyjnego i powołaniu członka zarządu spółki oraz przekazuje
Prezydentowi Miasta uchwałę o powołaniu członka zarządu wraz z protokołem
postępowania kwalifikacyjnego.
3. W wypadku spółki z większościowym udziałem Miasta rada nadzorcza ponadto
składa informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i powołaniu członka
zarządu spółki na najbliższym zgromadzeniu wspólników oraz udostępnia uchwałę o
powołaniu członka zarządu i protokół z postępowania kwalifikacyjnego zgromadzeniu
wspólników.
§ 10.
Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład zarządu, rada nadzorcza
może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu najwyżej
ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
§ 11
Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom winny być adekwatne do charakteru
stanowiska oraz wynikać z zakresu zadań i odpowiedzialności w zależności od pełnionej
funkcji w zarządzie – prezesa zarządu, członka zarządu odpowiedzialnego za: finanse, sprawy
produkcji, sprzedaż i marketing, sprawy pracownicze itp.
§ 12.
Rada nadzorcza, ogłaszając otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
członka zarządu, jest zobowiązana w ogłoszeniu poinformować o obowiązku złożenia
Wojewodzie Pomorskiemu przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w
przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie, zgodnie z
art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
2. Rada nadzorcza obowiązana jest do odebrania od kandydata pisemnego oświadczenia
o złożeniu Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o
wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak pisemnego oświadczenia
należy traktować jako przeszkodę formalną uniemożliwiającą powołanie na
stanowisko członka zarządu.
1.

§ 13.
Przykładowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu wraz
z niezbędnymi formularzami określa załącznik do niniejszych Zasad.

4

Załącznik do Zasad przeprowadzania
postępowania
kwalifikacyjnego
na
stanowisko
członka
zarządu
w
jednoosobowych spółkach z o.o. Miasta
Słupska i spółkach z o.o. z
większościowym udziałem Miasta

Przykładowy regulamin postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu jednoosobowej spółki Miasta lub spółki z
większościowym udziałem Miasta
§ 1.
1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa
zarządu jednoosobowej spółki Miasta lub spółki z większościowym udziałem Miasta
oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko prezesa zarządu.
2. Spółka jest spółką komunalną, w której wszystkie udziały są własnością Miasta
Słupsk/większość udziałów jest własnością Miasta Słupsk.
§ 2.
1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie kandydata na stanowisko
prezesa zarządu.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza.
3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwie fazy: fazę wstępną i fazę merytoryczną.
§ 3.
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie
kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takim wypadku Rada Nadzorcza
zawiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania.
§ 4.
1. Kandydat na stanowisko prezesa zarządu spółki powinien spełniać następujące
wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub techniczne;
2) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku
kierowniczym w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach gospodarczych;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub
zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub w
spółce, której dotyczy postępowanie;
6) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII
Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek
handlowych;
7) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1-6 są niezbędne, wymaganie określone w ust. 1
pkt 7 jest dodatkowe (fakultatywne).
§ 5.
1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym podlega opublikowaniu w dzienniku
regionalnym oraz na stronie internetowej Spółki.
2. Ogłoszenie powinno określać:
1) nazwę i adres Spółki;
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2) stanowisko objęte postępowaniem;
3) termin i miejsca złożenia zgłoszenia kandydata;
4) termin, miejsce i sposób udostępnienia kandydatom regulaminu postępowania
kwalifikacyjnego i informacji o spółce;
5) informacje o obowiązku złożenia Wojewodzie Pomorskiemu przez osoby urodzone
przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu
oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała
takie oświadczenie;
6) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia
kandydata.
§ 6.
1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie
zarządu spółki lub ze strony internetowej Spółki informacje o Spółce.
2. Informacje obejmują:
1) aktualny odpis spółki z KRS,
2) umowę spółki,
3) sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.
§ 7.
1. Pisemne zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć w zaklejonej,
niepodpisanej kopercie z napisem „Postępowania kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu ...............................”.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia ………………. do godz. ……… w
siedzibie Spółki lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).
3. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w postępowaniu oraz
złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają
rozpatrzeniu.
§ 8.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wzór kwestionariusza określa Załącznik nr 1 do
Regulaminu),
3) dyplom ukończenia studiów wyższych,
4) świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia,
potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy ogółem, w tym co najmniej 3 lata pracy
na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach
gospodarczych,
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy
ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach
prawa handlowego lub Spółce,
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o
nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego za przestępstwa
określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585,
art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na
stanowisku Prezesa Zarządu,
10) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i
osiągnięcia zawodowe np. dyplom ukończenia studiów podyplomowych,
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zaświadczenia o
ukończeniu kursów lub
szkoleń oraz o nagrodach lub
wyróżnieniach,
11) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu.
§ 9.
1. Do zgłoszenia dołącza się w oryginałach lub odpisach dokumenty potwierdzające
wykształcenie, staż pracy, niekaralność i stan zdrowia oraz dokumenty dotyczące
dodatkowych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i osiągnięć zawodowych.
2. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 mogą być poświadczone przez
kandydata. W takim przypadku podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest
obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych
odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania
konkursowego.
3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego i zaświadczenie o stanie zdrowia nie mogą
być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń
do konkursu.
4. Do zgłoszenia dołącza się ponadto następujące pisemne oświadczenia kandydata:
1) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisu prawa lub umowy
ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach
handlowych lub w spółce, której dotyczy postępowanie, nietoczeniu się przeciwko
kandydatowi postępowania karnego,
2) osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. dołączają do zgłoszenia ponadto
oświadczenia o złożeniu Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego lub
informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
3) zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, której dotyczy
postępowanie,
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
5. Wzór oświadczeń określa Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
§ 10.
Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania
spółką (jeżeli przewidziano obowiązek przygotowania koncepcji). Opracowanie powinno
obejmować nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu.
§ 11.
Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu ………....................o godzinie ………….............
§ 12.
1. Faza wstępna postępowania kwalifikacyjnego, która odbywa się bez udziału
kandydatów, polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań
formalnych.
2. Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do merytorycznej fazy
postępowania kwalifikacyjnego podejmuje Rada Nadzorcza.
3. Niezwłocznie po otwarciu zgłoszeń do konkursu publikuje się na stronie internetowej
Spółki listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w
ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
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4. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w
rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do merytorycznej
fazy postępowaniu kwalifikacyjnym uprawnia do przeprowadzenia postępowania do
końca.
6. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do fazy merytorycznej, zwraca się
złożone przez nie dokumenty.
§ 13.
Faza merytoryczna obejmuje ocenę koncepcji zarządzania Spółką, rozmowy kwalifikacyjne z
kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę
kandydatów i ustalenie wyników konkursu.
§ 14.
1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę
Nadzorczą w siedzibie Spółki w terminie od ...................
2. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Przewodniczący
Rady Nadzorczej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać
powiadomiony co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy listownie,
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym
miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu
kwalifikacyjnym.
§ 15.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji
zarządzania Spółką oraz odpowiada na pytania członków Rady Nadzorczej w zakresie
zagadnień określonych w § 16.
§ 16.
1. Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenia
pisemną koncepcję zarządzania spółką.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu ocenia się w
szczególności:
1) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o branży, w którym działa ta spółka;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad
wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
4) wiedzę w zakresie organizowania procesów usługowych;
5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu spółki.
§ 17.
W celu oceny koncepcji zarządzania Spółką Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii biegłych
lub specjalistów z zakresu zarządzania.
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§ 18.
Niezależne od zagadnień określonych w § 16 ocenia się kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe kandydatów, w tym dodatkowe kwalifikacje i
umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach w
spółkach handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji prezesa zarządu.
§ 19.
1. W trakcie oceny kandydata każdy członek Rady Nadzorczej przyznaje kandydatowi
określoną liczbę punktów w następującej skali dotyczącej poszczególnych kryteriów:
1) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o branży, w którym działa spółka - od 0 do
15 pkt;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników - od 0 do 15 pkt;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym
uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad
nadzoru właścicielskiego - od 0 do 15 pkt;
4) wiedza w zakresie organizowania procesów usługowych - od 0 do 15 pkt;
5) koncepcja zarządzania spółką - od 0 do 20 pkt;
6) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania funkcji prezesa
zarządu spółki - od 0 do 20 pkt;
2. Formularz ostatecznej oceny kandydata określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 20.
1. Rada Nadzorcza ustala trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych kolejno
według spełnienia przez nich wymagań w zakresie predyspozycji, wiedzy i
kwalifikacji, niezbędnych do zajmowania stanowiska prezesa zarządu albo uznaje, że
żaden z kandydatów nie spełnia wymagań. W razie potrzeby przeprowadza się
dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół
powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
5) treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.
5) oceny uzyskane przez kandydatów.
3. Ustalenie wyników postępowania następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, której
uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.
4. Po konsultacji wyników postępowania z Prezydentem Miasta Słupska – w wypadku
jednoosobowej spółki Miasta, i zgromadzeniem wspólników – w wypadku spółki z
większościowym udziałem Miasta, rada nadzorcza powołuje prezesa zarządu spośród
kandydatów, o których mowa w ust. 1, albo uznaje, że żaden z kandydatów nie spełnia
wymagań.
§ 21.
Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie na stanowisko prezesa zarządu,
rada nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu innemu spośród
trzech najwyżej ocenionych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
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§ 22.
Ocena wiedzy w zakresie zagadnień określonych w § 16, koncepcji zarządzania spółką oraz
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana indywidualnie przez każdego
członka Rady Nadzorczej.
§ 23.
kandydatów

1. Rada nadzorcza powiadamia
uczestniczących w postępowaniu
kwalifikacyjnym o jego wynikach.
2. Informacja o wynikach konkursu i zawarcia umowy na stanowisku prezesa zarządu
spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostanie zamieszczona na stronie
internetowej spółki.
§ 24.
Koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego ponosi spółka.
§ 25.
Wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.
§ 26.
Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu
postępowania kwalifikacyjnego
na
stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU
………………………………………….
(nazwa spółki)

Imię:(1)..............................(2)...........................Nazwisko:........................................................
Nazwisko rodowe: ....................................................................................................................
Data urodzenia (dd-mm-rrr).............................. Miejsce urodzenia ......................................
Imię ojca: .................................................. PESEL : ...................................................................
Aktualne miejsce zamieszkania:
Kod pocztowy:..................................... Miejscowość ..............................................................
Województwo ........................................................... Gmina ...................................................
Ulica .............................................................. Nr domu ................... Nr mieszkania .............
Telefon ( łącznie z numerem kierunkowym, adres poczty e-mail) .............................................
Adres do korespondencji (wyłącznie w przypadku jeżeli jest różny od aktualnego miejsca
zamieszkania):
Kod pocztowy:..................................... Miejscowość ..............................................................
Województwo ........................................................... Gmina ...................................................
Ulica .............................................................. Nr domu ................... Nr mieszkania .............
Telefon ( łącznie z numerem kierunkowym, adres poczty e-mail) .............................................
Dane aktualnego miejsca pracy:
Pełna nazwa zakładu pracy:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..
Od kiedy zatrudniony (dd-mm-rrr)..........................................................................................
Kod pocztowy:..................................... Miejscowość ..............................................................
Województwo ........................................................... Gmina ...................................................
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Ulica .............................................................. Nr domu ................... Nr mieszkania .............
Telefon ( łącznie z numerem kierunkowym) ..............................................................................
Zajmowane stanowisko ............................................................................................................
Wykształcenie ............................................................................................................................
Tytuł naukowy.......................................... Tytuł zawodowy .................................................
Nazwa ukończonej Szkoły / Uczelni : ...................................................................................
......................................................................................................................................................
.
Rok ukończenia ....................... kierunek lub specjalność .....................................................
......................................................................................................................................................
.
Dodatkowe kwalifikacje:
(studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp. )
Dodatkowe uprawnienia zawodowe:
( inne uprawnienia potwierdzone zdanym egzaminem, otrzymanym certyfikatem, itp. )
Nazwa studiów/ kursu

Rok ukończenia

Tytuł

Znajomość języków obcych:
Język

Stopień znajomości*)

Język

Stopień znajomości*)

*) 1. Podstawowa 2. średnio-zaawansowana 3. biegła 4. potwierdzona egzaminem
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Staż pracy
nazwa pracodawcy, staż w latach, okres zatrudnienia od do
Lp.

W spółkach handlowych lub innych
podmiotach gospodarczych

U innych pracodawców

Doświadczenie zawodowe ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
.
Szczególne osiągnięcia zawodowe .........................................................................................
......................................................................................................................................................
.
Powszechny obowiązek obrony:
a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony:
b) przynależność do WKU:
c) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, późn. 926 ze zm. )

..................................................................
.
( miejscowość i data )

...................................................................
( podpis )
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu
postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółki

(imię i nazwisko ) .......................................................................................................................................................
(ul. ............................................................ nr domu ............................. nr mieszkania ) ..........................................
(kod

pocztowy,

miejscowość ) .....................................................................................................................................
(

nr

telefonu ) ..............................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :
1. korzystam z pełni praw publicznych,
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
3. nie mają do mnie zastosowania wynikające z przepisów prawa lub umowy
ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji członka zarządu spółek handlowych lub
Spółki,
4. nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art.
590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
5. zobowiązuję się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa spółki

dotyczących

Spółki, uzyskanych w postępowaniu konkursowym,
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu.

Słupsk, dnia.........................................................................................
( podpis )
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu
postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko prezesa zarządu
spółki

FORMULARZ OSTATECZNEJ OCENY KANDYDATA
1. Imię i nazwisko kandydata ............................................................................................
2. Data złożenia zgłoszenia : ............................................................................................
3. Wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe:
a) ekonomiczne,
b) techniczne,
c) prawnicze;
2) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w spółce prawa
handlowego lub w innym podmiocie gospodarczym, w tym co najmniej 3 lata
pracy na stanowisku kierowniczym;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub
zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;
6) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIIIXXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu
spółek handlowych;
7) nietoczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego za przestępstwa
określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art.
585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
8) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
4.
5.
6.
7.

Dodatkowe kwalifikacje.
Doświadczenie zawodowe.
Szczególne osiągnięcia zawodowe.
Dokumenty:
1) zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
2) kwestionariusz osobowy;
3) dyplom ukończenia studiów wyższych;
4) świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia,
potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata pracy na stanowisku
kierowniczym w spółkach prawa handlowego lub w innych podmiotach
gospodarczych;
5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych, niepodleganiu określonym w przepisach prawa lub
umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w
spółkach prawa handlowego lub spółce oraz o nietoczeniu się przeciwko
kandydatowi postępowania karnego za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i
w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa
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określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art.
585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
7) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
8) zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku prezesa
spółki;
9) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe lub osiągnięcia zawodowe.
8. Koncepcja zarządzania spółką.
9. Ocena kandydata (wg punktacji określonej w § 19 Regulamin).
Słupsk, dnia ...............................................
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
1.

........................................................ ........................................................
(imię i nazwisko)

2.

....................................................... ........................................................
(imię i nazwisko)

3.

(podpis)

........................................................ ........................................................
(imię i nazwisko)

4.

(podpis)

(podpis)

........................................................ ........................................................
(imię i nazwisko)

(podpis)
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Załącznik Nr 4 do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Miasta Słupsk

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom i innym
członkom zarządów w jednoosobowych spółkach Miasta Słupska
i w spółkach z większościowym udziałem Miasta oraz wzór wniosku o
przyznanie nagrody rocznej
§ 1.
Akt niniejszy określa szczegółowo zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom
zarządów w jednoosobowych spółkach Miasta i prezesom zarządów oraz członkom zarządów
w spółkach z większościowym udziałem Miasta Słupska.
§ 2.
1. Nagroda roczna może być przyznana w zależności od osiągniętych wyników finansowych
lub stopnia realizacji innych zadań statutowych przez spółkę.
2. Nagrodę roczną dla prezesów zarządów spółek jednoosobowych przyznaje Prezydent
Miasta Słupska na umotywowany wniosek rady nadzorczej (art. 10 ust. 2 „ustawy
kominowej”).
3. Nagrodę roczną dla prezesów zarządów spółek z większościowym udziałem Miasta
przyznaje zgromadzenie wspólników na umotywowany wniosek rady nadzorczej (art. 10
ust. 2 „ustawy kominowej”).
§ 3.
1. Nagrodę roczną można przyznać członkowi zarządu, uwzględniając stopień i terminowość
realizacji zadań na niego nałożonych, jeżeli spółka łącznie:
1) prawidłowo realizowała zadania i cele statutowe,
2) osiągnęła zysk netto lub zmniejszyła stratę netto.
3) efektywnie wdrażała plany restrukturyzacji lub rozwoju;
4) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego;
5) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym.
2. Wysokość nagrody rocznej przyznanej członkom zarządów w jednoosobowych spółkach
Miasta i w spółkach z większościowym udziałem Miasta nie może przekroczyć
trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym
przyznanie nagrody.
3. Nagroda roczna może być przyznana członkowi zarządu, który pełnił swoją funkcję przez
cały rok obrotowy.
4. W szczególnych przypadkach nagroda roczna może być przyznana członkowi zarządu,
który pełnił swoją funkcję przez część roku obrotowego. W tym przypadku nagroda może
być przyznana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, liczona od
kwoty, o której mowa w ust. 2. W szczególności nagroda może być przyznana za

1

pełnienie funkcji przez część roku, jeżeli spółka poprawiła realizację zadań statutowych
lub wyniki finansowe przez osiągnięcie zysku netto lub zmniejszenie straty.
5. Nagroda roczna nie przysługuje członkowi zarządu, który rażąco naruszył swoje
obowiązki pracownicze albo z którym rozwiązano umowę o pracę z jego winy lub albo
odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o
pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 4.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej członkom zarządu rada nadzorcza powinna
wystąpić w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
dany rok obrotowy.
§ 5.
1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:
1) datę wniosku,
2) firmę (nazwę) spółki i jej siedzibę,
3) wskazanie organu wnioskującego,
4) oznaczenie adresata wniosku,
5) imię i nazwisko uprawnionego członka zarządu spółki,
6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego.
7) datę objęcia przez uprawnionego zajmowanego stanowiska,
8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego,
9) proponowaną wysokość nagrody rocznej,
10) szczegółowe uzasadnienie wniosku,
11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu,
12) informacja o wysokości nagrody przyznanej w roku poprzednim.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) uchwałę zgromadzenia wspólników zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki za
rok obrotowy,
2) uchwałę zgromadzenia wspólników zatwierdzająca sprawozdanie zarządu z
działalności spółki w roku obrotowym,
3) uchwałę rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie członkowi
zarządu spółki nagrody rocznej.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej określa załącznik do niniejszego aktu.
§ 6.
1. Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody rocznej powinno zawierać w szczególności
ocenę stopnia realizacji przez spółkę jej statutowych zadań i wyników finansowych, przy
uwzględnieniu makroekonomicznych warunków funkcjonowania branży, w której spółka
prowadzi działalność podstawową. Ocena ta powinna dotyczyć roku badanego i roku
poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki
ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów,
rentowności obrotu netto.
2. Ocena, o której mowa w ust.1, powinna uwzględniać w szczególności warunki stworzone
dla prawidłowego funkcjonowania spółki, w tym okoliczności mające wpływ na wynik
finansowy spółki, a niezależne od niej, w szczególności postanowienia Rady Miejskiej
dotyczące wyposażenia w majątek oraz wysokości cen i opłat za usługi komunalne o
charakterze użyteczności publicznej.

2

§ 7.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie obowiązują postanowienia ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. z 2013 r. poz. 254 ze zm.).
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Załącznik do „Szczegółowych zasad i trybu przyznawania
nagrody rocznej prezesom i innym członkom zarządów w
jednoosobowych spółkach Miasta Słupska i w spółkach z
większościowym udziałem Miasta”

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Słupsk, dnia.................................
...................................................................................
(nazwa spółki i jej siedziba)

..............................................................
(organ wnioskujący)

...............................................................
(adresat wniosku)

1. Imię i nazwisko uprawnionego...............................................................................
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego.......................................................................
3. Data objęcia przez uprawnionego zajmowanego stanowiska................................................
4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego........................................................
5. Proponowana wysokość nagrody rocznej ...........................................................................
6. Uzasadnienie wniosku z uwzględnieniem warunków określonych w art. 10 ust. 4 ustawy z
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) oraz § 3 i 6 „Szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej prezesom i innym członkom zarządów w jednoosobowych
spółkach Miasta Słupska i w spółkach z większościowym udziałem Miasta”
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. Opis
wpływu
wypłaty
nagrody
rocznej
na
sytuację
finansową
spółki..................................................................................................................................
8. Załączniki do wniosku:
1) uchwała zgromadzenia wspólników zatwierdzająca sprawozdanie finansowe spółki za
rok obrotowy,
2) uchwała zgromadzenia wspólników zatwierdzająca sprawozdanie zarządu z
działalności spółki w roku obrotowym,
3) uchwała rady nadzorczej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie członkowi
zarządu spółki nagrody rocznej.
.......................................................
(stanowisko i czytelny podpis osoby
reprezentującej radę nadzorcza występującą z wnioskiem)
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Załącznik Nr 5 do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Miasta Słupska

Wskazówki Prezydenta Miasta Słupska dotyczące wykonywania czynności przez
radę nadzorczą jednoosobowej spółki Miasta oraz spółki z większościowym
udziałem Miasta
Wskazówki Prezydenta Miasta Słupska dotyczące wykonywania czynności przez radę nadzorczą
stanowią materiał pomocniczy dla członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta oraz
spółek z większościowym udziałem Miasta. W przypadku zmian przepisów prawa lub zmian umów
spółek, Wskazówki te powinny być stosowane z uwzględnieniem tych zmian.

I. Zwołanie i porządek obrad pierwszego posiedzenia rady nadzorczej
§ 1.
1. Zwołanie pierwszego posiedzenia rady nadzorczej spółki nowopowstałej należy do
obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej. Zwołanie posiedzenia powinno być
dokonane w formie pisemnej z podaniem projektu porządku obrad posiedzenia.
2. Na pierwsze posiedzenie rady nadzorczej zarząd powinien przygotować dla wszystkich
członków rady nadzorczej następujące dokumenty:
1) kopię umowy spółki i dowód wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,
2) informację o strukturze organizacyjnej spółki,
3) informacje o bieżących zadaniach i celach spółki oraz jej sytuacji ekonomicznofinansowej,
4) podstawowe informacje o członkach zarządu,
5) kopię oświadczenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Miasta albo kopię uchwały
zgromadzenia wspólników w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków rad
nadzorczych w spółkach z większościowym udziałem Miasta.
§ 2.
1. Porządek obrad pierwszego posiedzenia rady nadzorczej, poza zapoznaniem się z dokumentami
i informacjami, o których mowa w § 1, powinien przewidywać
1) wybór wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby - sekretarza rady nadzorczej,
2) zaopiniowanie regulaminu rady nadzorczej,
3) zaopiniowanie regulaminu zarządu.
2. Kolejne posiedzenia rady nadzorczej zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady
nadzorczej nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia poprzedniego posiedzenia rady
nadzorczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie rady nadzorczej
zwołuje zarząd.
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II. Powołanie Przewodniczącego, wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
rady nadzorczej
§ 3.
1. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników.
2. Wiceprzewodniczącego i sekretarza rada nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza rada nadzorcza dokonuje na pierwszym
posiedzeniu po upływie ich kadencji.
4. Rada nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji wiceprzewodniczącego i sekretarza.
5. Wybór i odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego i sekretarza wymaga uchwały rady
nadzorczej.
6. Zadaniem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej jest wyłącznie
organizowanie
pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący ani
wiceprzewodniczący nie może zastępować rady nadzorczej, która jest organem kolegialnym.

III. Ustalanie wynagrodzeń członków zarządu
§ 4.
Wynagradzanie członków zarządów jednoosobowych spółek Miasta i spółek z większościowym
udziałem Miasta podlega regulacjom i ograniczeniom zawartym w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz aktach prawnych
wykonawczych do tej ustawy.
Jednoosobowe spółki Miasta
§ 5.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia prezesa
zarządu w jednoosobowej spółce Miasta jest Prezydent Miasta Słupska. Prezydent Miasta
ustala wynagrodzenie prezesa zarządu w drodze oświadczenia.
2. Wynagrodzenie pozostałych członków zarządu ustala pełnomocnik spółki powołany uchwałą
zgromadzenia wspólników, a w razie jego niepowołania - rada nadzorcza (art. 210 KSH).
3. Każda spółka znajduje się w określonej sytuacji ekonomiczno-finansowej, rynkowej i
społecznej. Poziom wynagrodzenia zarządu może się różnie kształtować w zależności od
branży, wielkości przedsiębiorstwa spółki, konkurencji na rynku pracy, poziomu płac w spółce,
poziomu płac zarządów w podobnych spółkach.
Spółki z większościowym udziałem Miasta
§ 6.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia prezesa
zarządu w spółkach z większościowym udziałem Miasta jest zgromadzenie wspólników.
2. Wynagrodzenie pozostałych członków zarządu ustala pełnomocnik spółki powołany
uchwałą zgromadzenia wspólników, a w razie jego niepowołania - rada nadzorcza (art. 210
KSH).
3. Przy ustalaniu wynagrodzenia zgromadzenie wspólników, pełnomocnik spółki oraz rada
nadzorcza powinni kierować się wskazówkami opisanymi dla jednoosobowych spółek
Miasta.
1.
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IV. Zawarcie umów o pracę z członkami zarządu
§ 7.
1. Podstawę zatrudnienia członka zarządu w spółce powinna stanowić umowa o pracę.
2. Zgodnie z art. 210 KSH w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu oraz w sporach
pomiędzy tymi stronami spółkę reprezentuje rada nadzorcza, o ile zgromadzenie wspólników
nie powołało do tych spraw pełnomocnika.
3. Z powyższych przepisów wynika m.in. obowiązek zawarcia przez radę nadzorczą umów o pracę
z członkami zarządu, jeżeli zgromadzenie wspólników nie ustanowiło do zawarcia tych umów
pełnomocnika.
§ 8.
1. Jeżeli zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu należy do kompetencji rady nadzorczej,
rada nadzorcza powinna uchwałą upoważnić jednego z członków do zawarcia umowy o pracę,
zgodnej z projektem przyjętym uchwałą przez radę nadzorczą na warunkach określonych w
uprzednio podjętym oświadczeniu Prezydenta Miasta Słupska, uchwale zgromadzenia
wspólników lub oświadczeniu pełnomocnika spółki powołanego uchwałą zgromadzenia
wspólników. W razie nieudzielenia takiego upoważnienia umowę o pracę powinni podpisać
wszyscy członkowie rady nadzorczej.
2. Dopuszczalne jest zawarcie umowy o pracę na czas określony, jak i umowy o pracę na czas nie
określony.
3. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy – strony
powinny przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za
dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy).
4. W przypadku zarządu jednoosobowego, w umowie o pracę należy zastrzec, że wszystkie
czynności dotyczące stosunku pracy członka zarządu (udzielanie urlopów, zwolnień od pracy,
przyznawanie świadczeń, zwrotu kosztów itp.) wykonywać będzie rada nadzorcza
(przewodniczący rady nadzorczej) po konsultacji z Prezydentem Miasta.
5. W przypadku zarządu wieloosobowego wymienione w ust. 4 czynności dotyczące stosunku
pracy członka zarządu wykonuje inny członek zarządu.
§ 9.
1. W umowie o pracę powinny być uwzględnione wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
również wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi np. świadczenia
dodatkowe zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane
osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.
Nr 14 poz. 139).
2. Jeżeli w oświadczeniu Prezydenta Miasta lub uchwale zgromadzenia wspólników o
wynagrodzeniu albo w umowie o pracę nie ustalono o przyznaniu członkom zarządu
odprawy w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z innych
przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku
zatrudnienia, odpowiednio Prezydent Miasta, zgromadzenie wspólników, pełnomocnik
spółki powołany uchwałą wspólników lub rada nadzorcza powinna zdecydować
indywidualnie w stosunku do poszczególnych członków zarządu o przyznaniu bądź
nieprzyznaniu prawa do odprawy i ustalić jej wysokość w granicach określonych w ustawie.
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§ 10.
1. Umowy, o których mowa w §8 i §9 przed podpisaniem wymagają akceptacji Sekretarza Miasta
Słupska.
2. Kopie podpisanej umowy o pracę rada nadzorcza przesyła niezwłocznie do Wydziału
Zarządzania Kadrami oraz przedkłada Sekretarzowi Miasta Słupska.

V. Regulaminy wewnętrzne spółki
§ 11.
Regulamin zarządu i regulamin rady nadzorczej powinny być ustalane uchwałą przez
zgromadzenie wspólników.
2. Postanowienia tych dokumentów powinny uszczegółowić określone w Kodeksie spółek
handlowych oraz umowie spółki, prawa i obowiązki zarządu i rady nadzorczej oraz zasady
funkcjonowania tych organów spółki (organizację ich pracy i sposób wykonywania
czynności).
3. Zgromadzenie wspólników
powinno zatwierdzać
również uchwałą regulamin
organizacyjny przedsiębiorstwa spółki.
1.

§ 12.
Regulamin rady nadzorczej powinien szczegółowo określać tryb zwoływania posiedzeń rady
nadzorczej oraz ustalania i zmiany porządku obrad, zasady protokołowania i prowadzenia
dokumentacji rady nadzorczej, obowiązki związane ze sprawowaniem funkcji w radzie nadzorczej.

VI. Obowiązki związane ze sprawozdaniami finansowymi
§ 13.
1. Rada nadzorcza zobowiązana jest dokonać oceny (w formie uchwały) wniosku zarządu
dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
2. Po zakończeniu każdego roku obrotowego spółki zarząd i rada nadzorcza zobowiązane
są przygotować dokumentację niezbędną do odbycia zwyczajnego zgromadzenia
wspólników.

VII. Wynagrodzenie rady nadzorczej
§ 14.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi członkom rad nadzorczych jednoosobowych spółek
jednostek samorządu terytorialnego i spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu
terytorialnego przysługuje z tytułu pełnionej funkcji wyłącznie wynagrodzenie miesięczne,
którego wysokość nie może przekraczać jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Prezydent Miasta Słupska ustala wynagrodzenie członków rad nadzorczych w jednoosobowych
spółkach Miasta w drodze oświadczenia. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek z
większościowym udziałem Miasta określa zgromadzenie wspólników.
3. Członkowi rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie
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zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był
obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.
5. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej
posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w drodze uchwały.
6. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie do rady nadzorczej nastąpiło w czasie trwania
miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej.
7. Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca.
8. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej obciąża koszty działalności spółki.
9. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki
na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków rady nadzorczej.
10. Wynagrodzenie przysługuje członkom rady nadzorczej od dnia rejestracji spółki ze skutkiem od
pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu spółki do
rejestru.
11. W spółkach z większościowym udziałem Miasta powyższe zasady mogą być określone w
uchwałach zgromadzenia wspólników ustalających zasady wynagradzania rady nadzorczej.

VIII. Zasady formułowania uchwał podejmowanych przez radę nadzorczą
§ 15.
Uchwała powinna zawierać następujące elementy:
1) numer, datę, tytuł;
2) podstawę prawną podjęcia uchwały - należy przywołać odpowiedni przepis Kodeksu spółek
handlowych lub innej ustawy, aktu prawnego wykonawczego do ustawy, umowy spółki,
uchwały zgromadzenia wspólników lub regulaminu rady nadzorczej;
3) treść uchwały (w miarę potrzeby oznaczoną paragrafami, ustępami i punktami);
4) termin wejścia w życie uchwały;
5) tryb podjęcia uchwały (jawny/tajny) i wynik głosowania (liczba obecnych, liczba głosów
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”);
6) podpisy – wg zasady ustalonej w regulaminie rady nadzorczej.
§ 16.
1. W uchwałach należy jasno i jednoznacznie określić stanowisko rady nadzorczej w
rozpatrywanej sprawie, wskazując podstawowe informacje identyfikujące daną sprawę.
2. Z podstawy prawnej powinny wynikać kompetencje rady nadzorczej do podjęcia uchwały w
danej sprawie.
3. Jeżeli uchwała dotyczy dokumentu zgłoszonego do rozpatrzenia przez radę nadzorczą,
dokument ten powinien stanowić załącznik do uchwały.
4. Jeżeli opinia rady nadzorczej zawarta w uchwale jest niezbędna do rozpatrzenia sprawy i
podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników w uchwale rady nadzorczej powinno być
zawarte uzasadnienie zajętego stanowiska.
5. Prawo zgłoszenia zdania odrębnego przysługuje wyłącznie członkowi rady nadzorczej, który
głosował przeciwko uchwale. Zdanie odrębne zgłasza się bezpośrednio po głosowaniu
uchwały.
6. Zdanie odrębne powinno zostać zapisane w protokole z posiedzenia lub załączone na piśmie do
protokołu. Wówczas
zamieszcza się wzmiankę o złożeniu zdania odrębnego w formie
załącznika do protokołu.
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7. Wzór uchwały rady nadzorczej przedstawiono w załączniku do niniejszych Wskazówek.

IX. Protokołowanie posiedzeń rady nadzorczej
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 17.
Kodeks spółek handlowych nie określa zasad protokołowania posiedzeń rady nadzorczej w
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nakazuje jedynie by z przebiegu posiedzenia rady
nadzorczej sporządzać protokół (art. 222 §2 KSH). Wynika stąd, że przebieg obrad rady
nadzorczej powinien być odzwierciedlony w protokole. W tym przypadku szczegółowe zasady
protokołowania posiedzeń rady nadzorczej powinien określać regulamin rady nadzorczej. Przy
określeniu tych zasad można wykorzystać przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące
protokołowania posiedzeń rady nadzorczej spółki akcyjnej (art. 391 § 2 i art. 376 KSH).
Według wymagań Kodeksu spółek handlowych, protokół z posiedzenia rady nadzorczej spółki
akcyjnej powinien zawierać:
1) porządek obrad,
2) imiona i nazwiska obecnych członków rady nadzorczej,
3) treść uchwał,
4) ilość głosów oddanych na poszczególne uchwały,
5) zdania odrębne,
6) podpisy obecnych członków rady nadzorczej.
Niezależnie od wskazań Kodeksu spółek handlowych, protokół powinien zawierać:
1) miejsce i datę posiedzenia,
2) numer protokółu (sposób numeracji powinien zostać przyjęty przez radę nadzorczą),
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (prawomocności posiedzenia),
4) przyjęcie przez radę nadzorczą w głosowaniu porządku obrad.
Protokołowane powinny być także istotne zdarzenia z przebiegu obrad np. zmiany w składzie
osób uczestniczących w posiedzeniu, zmiany w realizacji porządku obrad, wnioski zgłaszane
przez członków rady nadzorczej, a także – każdorazowo na wyraźne żądanie – istotne
wypowiedzi i uwagi zgłaszane przez członków rady nadzorczej. Nie ma obowiązku
protokołowania całości dyskusji z posiedzenia rady nadzorczej.
Protokół posiedzenia powinien sporządzać sekretarz rady nadzorczej lub protokolant, a
akceptować powinni członkowie obecni na posiedzeniu.
Protokoły rady nadzorczej powinny być przechowywane w siedzibie spółki, w miejscu
uzgodnionym z zarządem. Dostęp do protokołów powinni mieć wszyscy członkowie rady
nadzorczej.
Regulamin Rady Nadzorczej może wprowadzać inne rozwiązania w zakresie osoby
sporządzającej protokoły oraz prowadzenia księgi protokołów.

X. Sprawozdawczość wobec Miasta rady nadzorczej jednoosobowych spółki
Miasta i spółek z większościowym udziałem Miasta
§ 18.
1. Dla zapewnienia możliwości sprawowania nadzoru nad działalnością spółek, Miasto powinno
dysponować informacjami dotyczącymi wykonywania zadań statutowych i sytuacji
ekonomiczno - finansowej spółki.
2. W związku z powyższym rada nadzorcza spółki obowiązana jest niezwłocznie przekazywać
Sekretarzowi Miasta Słupska :
1) kopie wszystkich podjętych uchwał,
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2) kopie protokołów z wszystkich posiedzeń rady nadzorczej,
3) kopie ustaleń i wniosków rady nadzorczej z wykonanych czynności kontrolnych
działalności spółki.
§ 19.
1. Rada nadzorcza powinna informować Prezydenta Miasta o zaistniałych w spółce zagrożeniach
w funkcjonowaniu spółki, nieprawidłowościach w działaniach zarządu oraz występujących
niepokojach społecznych.
2. Członkowie rad nadzorczych powinni również:
1) w przypadku podejrzenia, iż działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne
dla Miasta jako wspólnika – natychmiast powiadamiać o nich Prezydenta Miasta,
2) informować Prezydenta Miasta o pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki,
poważnych zmianach w sytuacji finansowej, zaistniałych zagrożeniach w funkcjonowaniu spółki
oraz nieprawidłowościach w działaniach zarządu.
3. Członkowie rad nadzorczych zobowiązani są do niezwłocznego informowania Prezydenta
Miasta o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych w
wyniku bieżącego monitorowania spółki w zakresie wykonania statutowych zadań oraz
parametrów ekonomiczno-finansowych, określonych w planie rzeczowo-finansowym lub
strategicznym planie wieloletnim oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania przez
spółkę.
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Załącznik do Wskazówek Prezydenta Miasta Słupska dotyczące wykonywania czynności przez radę nadzorczą jednoosobowej spółki Miasta oraz spółki z większościowym
udziałem Miasta

Wzór uchwały rady nadzorczej
Uchwała Nr …............/.............
(nr kolejny/rok)

Rady Nadzorczej.................................................
( nazwa spółki)

z dnia..............................
(dzień .miesiąc. rok)

w sprawie: ......................................................................................................................
Działając na podstawie...................................................................(podstawa prawna)
Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:
§1
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem...........................................................
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym*, ilość obecnych:
Ilość głosów za:.......... Ilość głosów przeciw: ............ Ilość wstrzymujących się:.............
Podpisy obecnych członków rady:
( Imię i nazwisko) ( Podpis)
1. ….......................................... …......................................…
2. ….......................................... ….........................................
3. ….......................................... ….........................................
4. ….......................................... ….........................................
5. ….......................................... …......................................…
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6 do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Miasta Słupska

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE ………………………………
Według stanu na dzień: ................................................
rok-miesiąc-dzień
A. Podstawowe dane o spółce:
Firma Spółki:
Regon
NIP

-

-

-

1. Adres:
Ulica: ..........................................................................
Kod pocztowy: .............................................................
Miejscowość: ...............................................................
Województwo: .............................................................
2. Telefon:
Numer kierunkowy:......................................................
Centrala:........................................................................
FAX: ............................................................................
Prezes: ..........................................................................
3. Adresy e-mail:
Zarząd Spółki: .........................................................................................................................
Wymiana danych: ....................................................................................................................
Inne adresy e-mail: ..................................................................................................................
4. Data zarejestrowania Spółki:......................................
rok-miesiąc-dzień
5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego: .....................
..................................................................................................................................................
6. Wysokość kapitałów w zł:
Stan na koniec
poprzedniego roku
obrotowego

Stan na koniec
kwartału
sprawozdawczego

Kapitał własny w tym:
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Inne kapitały rezerwowe
(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego oraz
dołączyć aktualny odpis z rejestru)

7. Wartość nominalna 1 akcji / udziału: ......................................................

Załącznik Nr 6a do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Słupska

KOSZTY WYNAGRODZENIA ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ I ADMINISTRACJI SPÓŁKI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW
….....................................................................................................................................................
L.p. Wyszczególnienie
1.
Wynagrodzenie Zarządu
1.1. Ilość Członków Zarządu
1.2.
Średnie miesięczne wynagrodzenie
Zarządu
1.3.
Średnie miesięczne wynagrodzenie
Prezesa Zarządu
2.
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
2.1. Ilość Członków Rady Nadzorczej
2.2.

IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Średnio

Średnie miesięczne wynagrodzenie
członka Rady Nadzorczej
2.3.
Średnie miesięczne wynagrodzenie
Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3.
Wynagrodzenie razem poz. 1 i 2
4.

Wynagrodzenie Administracji bez
Zarządu
4.1. Zatrudnienie w osobach
4.2. Zatrudnienie w etatach
4.3.
Średnie miesięczne wynagrodzenie
pracowników administracji
5.

Wynagrodzenie pozostałych
pracowników
5.1. Zatrudnienie w osobach
5.2. Zatrudnienie w etatach
5.3.
Średnie miesięczne wynagrodzenie
pozostałych pracowników
6.
Wynagrodzenie razem (poz. 4 i 5)

7.

Wynagrodzenie ogółem (poz.
3 i 6)
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Załącznik Nr 6b do Zasad
nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Miasta
Słupska

Wskaźniki ekonomiczne

Lp.

Wskaźnik

1.

1
Wskaźnik rentowności sprzedaży (netto)

2.

Wskaźnik rentowności aktywów (netto)

3.

Stopa zwrotu z kapitału własnego

4.

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy)

5.

Udział zapasów w majątku obrotowym w %

6.

Cykl spłaty zobowiązań w dniach

7.

Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w
dniach
Cykl spłaty zobow. krótkoterm. z tytułu dostaw
towarów i usług w dniach
Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)

8.
9.

10. Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami
(należności krótkoterminowe=zobowiązania
krótkoterminowe)
11. Wskaźnik rotacji należności
12. Wskaźnik ściągalności należności
13. Wskaźnik ogólnego zadłużenia
14. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
15. Wskaźnik długu ( zadłużenia długoterminowego)

Okres
sprawozdawczy
od początku roku
kalendarzowego
Poprzedni Bieżący
rok
rok

2

3

Dynamika
(3:2)*100%
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STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI
I. Należności ogółem
w tym:
1. należności bieżące

2.1

należności do 3 m-cy

2.2

należności od 3-6 m-cy

2.3

należności od 6-12 m-cy

2.4 należności pow. 12 m-cy ogółem
w tym:
2.4.1 należności powyżej 1 roku
2.4.2 należności powyżej 2 lat
2.4.3 należności powyżej 3 lat
2.4.4 należności powyżej 4 lat
2.4.5 należności powyżej 5 lat
II. Należności objęte postępowaniem windykacyjnym:
w tym:
1. upomnienia
2. wezwania do zapłaty
3. egzekucja ogółem
3.1

administracyjna

3.2

sądowa

w tym:
4.

3.2.1 komornicza

postępowania zabezpieczające ( hipoteka )

III. Należności sporne
IV. Należności przeterminowane

wartość należności

0

2. należności wymagalne
w tym:

w tym:

ilość podmiotów

uwagi

0
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INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH
I. Zobowiązania ogółem
w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe
1.1.Wobec jednostek powiązanych
1.2. Wobec pozostałych jednostek
1.2.1. kredyty i pożyczki
1.2.2. z tytułu z emisji dłużnych papierów wartościowych
1.2.3. inne zobowiazania finansowe
1.2.4. inne
2. Zobowiązania krótkoterminowe
2.1. wobec jednostek powiązanych
2.1.1. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
2.1.2. inne
2.2. Wobec pozostałych jednostek
2.2.1. kredyty i pożyczki
2.2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
2.2.3. inne zobowiązania finansowe
2.2.4. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
2.2.5. zaliczki otrzymane na dostawy
2.2.6. zobowiązania wekslowe
2.2.7. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
2.2.8. z tytułu wynagrodzeń
2.2.9. inne
2.3. Fundusze specjalne

ilość podmiotów

wartość zobowiązań

uwagi

Nazwa Spólki:
Okres raportu

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

Załącznik Nr 6e do Zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami z udziałem Miasta Słupska

Raport z zadłużenia spółki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub innych papierów wartościowych
Spłaty w 2015 roku
Lp.

Nazwa banku

Nr umowy wraz datą podpisania

Zadłużenie
na 31.12.2014

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rocznie

kapitał
odsetki
kapitał
odsetki
kapitał
odsetki

1
2
3

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Spłaty w poszczególnych latach
2016

Lp.

1
2
3

2017

0,00
2026

Lp.

1
2
3

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

kapitał
odsetki
kapitał
odsetki
kapitał
odsetki
0,00
2027

0,00
2028

0,00
2029

0,00
2030

0,00
2031

0,00
2032

0,00
2033

0,00
2034

0,00
2035

kapitał
odsetki
kapitał
odsetki
kapitał
odsetki
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 7 do Zasad nadzoru
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KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
1. Rada Nadzorcza:
Nazwisko i imię
Funkcja

Reprezentant

1.1. Reprezentanci Wspólnika w Radzie Nadzorczej
Nazwisko i imię
Adres
Tel. prywatny
zamieszkania

Data powołania

Data odwołania

Miejsce pracy

Tel. służbowy

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:
Data posiedzenia Ilość obecnych
Ilość
Nazwiska i
członków Rady
nieobecnych
imiona osób
członków Rady nieobecnych na
posiedzeniu

Czy RN
usprawiedliwiła
nieobecność

3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki w kwartale sprawozdawczym:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez
Radę Nadzorczą:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie
Nadzorczej:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przewodniczący Rady Nadzorczej
1

Załącznik NR 8
do Zasad nadzoru właścicielskiego nad
spółkami z udziałem Miasta Słupska
………………………………………
Nazwa Spółki

Informacja kwartalna z realizacji zadań inwestycyjnych
Stan na dzień.....................
Lp.
1

Nazwa
zadania
2

Okres realizacji
zadania
3

Wartość
umowy
4

Kwartalny
harmonogram
wydatków
I

II

III

IV

5

6

7

8

Krótki opis zakresu Aktualny postęp Aktualny postęp
rzeczowego
rzeczowy
finansowy
9

10

11

Uwagi/
zagrożenia
realizacji
12

Wydatki inwestycyjne
Nazwa zadania

Wydatki
Nazwa wydatku

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Lata kolejne
Rok....

- finansowanie
własne
- środki
pomocowe
- kredyty
Ogółem
- finansowanie
własne
- środki
pomocowe
- kredyty
Ogółem

Rok ....

Załącznik Nr 9 do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
działem Miasta Słupska

ROCZNY PLAN KONTROLI NA ROK …...........
….....................................................................................
Lp.

Temat kontroli

Planowany termin
kontroli

Uzasadnienie

I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Sporządził:
Słupsk, ….......................

Zatwierdził:

Załącznik Nr 9a do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Miasta Słupska

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli
…...............................................................
Temat Kontroli

Sporządził:

Słupsk, …...............................

Termin
przeprowadzenia
kontroli

Ustalenia

Zalecenia

Stopień realizacji
Zaleceń

Zatwierdził:

Załącznik Nr 9b do Zasad nadzoru
właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Miasta Słupska

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w …......................................................
w …...................... roku

Lp.

Nazwa kontroli

Podmiot
przeprowadzający
kontrolę

Termin
kontroli

Zakres
kontroli

Ocena
kontrolowanej
działalności

1
2
3
4
5
6

Sporządził:

Słupsk, …....................

Zatwierdził:

Zalecenia

Realizacja
zaleceń

UCHWAŁA NR L/679/14
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata
2014-2024 dla Miasta Słupska i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie
wspólnej organizacji transportu publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594; poz. 645; poz. 1318 ) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13; Nr 228, poz. 1368)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2024 dla
Miasta Słupska i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji
transportu publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany
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Załącznik do Uchwały nr L/679/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 26 marca 2014 roku

PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

NA LATA 2014-2024
DLA MIASTA SŁUPSKA
I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY
Z MIASTEM SŁUPSK POROZUMIENIE
W SPRAWIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI
TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Reda – Słupsk, marzec 2014 r.

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 2

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…
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1. Cele planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego
Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
(planu transportowego) jest zaplanowanie na lata 2014-2024 usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze miasta Słupska
i gmin ościennych, które zawarły z miastem Słupskiem porozumienie w sprawie wspólnej
organizacji transportu publicznego.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego został przygotowany zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju transportu, której fundamentem jest
uznanie istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i dążenie
do ograniczenia negatywnych następstw rozwoju motoryzacji indywidualnej.
W ramach przyjętej w niniejszym planie strategii zrównoważonego rozwoju, podstawowe znaczenie ma dążenie do zapewnienia racjonalnego zakresu usług świadczonych przez
transport zbiorowy na obszarze miasta Słupska i gmin ościennych. Racjonalność tę determinuje:


dostosowanie ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy do preferencji
i oczekiwań pasażerów, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;



zapewnienie wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym;



koordynacja planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu w regionie
i w kraju oraz z miejscowymi planami rozwoju przestrzennego;



redukcja negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;



efektywność ekonomiczno-finansowa określonych rozwiązań w zakresie kształtowania
oferty przewozowej i infrastruktury transportowej.
Przyjęta w niniejszym planie strategia zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego

jest zgodna z dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej, Polski, województwa pomorskiego oraz miasta Słupska i gmin ościennych, które podpisały z miastem Słupskiem porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego.
Cele szczegółowe planu – zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym – obejmują:


zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o charakterze
użyteczności publicznej;



zidentyfikowanie potrzeb przewozowych;



określenie zasad finansowania usług przewozowych;



określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu;
4
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ustalenie zasad organizacji rynku przewozów;



określenie standardów usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności
publicznej;



organizację sieci przystanków i węzłów komunikacyjnych;



organizację systemu informacji dla pasażerów.
1.1. Wizja transportu publicznego
Wizją transportu publicznego na obszarze miasta Słupska oraz gmin ościennych, które

podpisały z miastem Słupskiem porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego, jest funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu
zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu
realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.
1.2. Metodologia tworzenia planu transportowego
Przyjęta struktura planu transportowego jest zgodna z art. 12. ust. 1. ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowuje gmina
licząca co najmniej 50 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, a także gmina, której powierzono zadanie
organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej
albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze1. Słupsk spełnia obydwa te kryteria demograficzne.
Miasto Słupsk zawarło z gminami: Dębnica Kaszubska, Kobylnica i Słupsk porozumienia
międzygminne w sprawie powierzenia miastu Słupsk organizacji zadań w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego na obszarach zawierających porozumienie gmin. Porozumienia te zostały przyjęte przez poszczególne gminy uchwałami rad. Podpisując porozumienia, gminy
zobowiązały się do odpowiedniego ponoszenia kosztów związanych z realizacją tych zadań.
Zakres planu obejmuje obszar miasta Słupska oraz gmin: Dębnica Kaszubska, Kobylnica i Słupsk, natomiast przedmiotowo:


metodologię tworzenia planu publicznego transportu zbiorowego;



uwarunkowania rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego;

1

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, art. 9.

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

5

Strona 6

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…



obszar, na którym jest planowane wykonywanie przewozów w transporcie publicznym –
wraz z docelowym schematem funkcjonalnym publicznego transportu zbiorowego;



ocenę i prognozy potrzeb przewozowych – z uwzględnieniem lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, gęstości zaludnienia oraz zapewnienia dostępu do transportu zbiorowego osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej;



preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;



planowaną ofertę przewozową oraz pożądany standard usług przewozowych, uwzględniający poziom jakościowy i wymagania ochrony środowiska naturalnego, a także dostępność podróżnych do infrastruktury przystankowej;



zasady organizacji rynku przewozów;



organizację systemu informacji dla pasażera;



źródła i formy finansowania usług przewozowych;



planowane kierunki rozwoju transportu publicznego oraz zasady planowania oferty przewozowej, w tym planowaną ofertę przewozową publicznego transportu zbiorowego –
wraz z uzasadnieniem proponowanych rozwiązań.
W przygotowaniu planu uwzględniono:



Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasażerskiego;



Zieloną Księgę „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście”, przedstawioną przez
komisję Wspólnot Europejskich, KOM(2007)551;



Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu działania
na rzecz mobilności w mieście (2008/2217(INI));



Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu działania
na rzecz inteligentnych systemów transportowych (2008/2216 (INI));



Ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5
poz. 13 z późn. zm.);



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego
zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2011
nr 117 poz. 684);
oraz:



Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju;



Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym;
6
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dokumenty strategiczne, takie jak:
−

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego;

−

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020;

−

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu – Mobilne Pomorze;

−

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Słupska 2008-2015;

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska;

−

Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2007-2015 – aktualizacja;

−

Program ochrony środowiska miasta Słupska na lata 2012-2015 z uwzględnieniem
perspektywy 2016-2019 – aktualizacja;



studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, z którymi
miasto podpisało porozumienia;



miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska oraz gmin, z którymi
miasto podpisało porozumienia;



sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze objętym planem;



wpływ transportu na środowisko na obszarze objętym planem;



wymogi zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności
potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;



potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych
w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich;



rentowność poszczególnych linii komunikacyjnych;



dane eksploatacyjne i ekonomiczne dotyczące sieci komunikacji miejskiej w Słupsku
i gminach, z którymi miasto podpisało porozumienia;



dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku, charakteryzujące sytuację demograficzną, gospodarczą i społeczną Słupska i gmin objętych opracowaniem;



dane z urzędów miast i gmin, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, policji
i innych instytucji;



publikacje Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej;



publikacje gospodarcze (branżowe);



książki i podręczniki poświęcone tematyce publicznego transportu zbiorowego i polityce
transportowej;



strony internetowe.
W planie przywołano niektóre z wymienionych dokumentów źródłowych, wskazując

na zgodność planu transportowego z ich wytycznymi.
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1.3. Definicje i określenia
Używane w opracowaniu wyrażenia zostały zdefiniowane w ustawie o publicznym
transporcie zbiorowym (oraz uzupełnione w oparciu o inne akty prawne) i oznaczają:


plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – zwany
w opracowaniu „planem", dokument, o którym mowa w rozdziale 2 (art. 9-14) ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym oraz w rozporządzeniu ministra infrastruktury
w sprawie szczegółowego zakresu planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego;



publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach
komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej;



zintegrowany system taryfowo-biletowy – rozwiązanie polegające na funkcjonowaniu wspólnej taryfy i biletu, uprawniającego do korzystania z różnych środków transportu
na obszarze właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego;



komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo: miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli
zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego;



organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu
terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie
publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze;



operator publicznego transportu zbiorowego – samorządowy zakład budżetowy
oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej określonej w umowie;



podmiot wewnętrzny – odrębna prawnie jednostka, powołana do świadczenia zadań
własnych jednostki samorządu lokalnego, podlegająca kontroli właściwego organu lokalnego, a w przypadku grupy organów przynajmniej jednego właściwego organu lokalnego,
analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami;



przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie kolejowym – na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (do wykonywania regularnego przewozu osób w transporcie kolejowym).
Ponadto w dokumencie użyto następujących skrótów:



ITS (ang. Intelligent Transportation System) – Inteligentne Systemy Transportowe;
8
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MZK Sp. z o.o. w Słupsku – Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku;



ZIM w Słupsku – Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
1.4. Konsultacje społeczne
Plan transportowy poddany został konsultacjom społecznym, których celem było poin-

formowanie społeczności lokalnej o planowanych działaniach przewidzianych do realizacji
w jego ramach, prezentacja planowanych rozwiązań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz stworzenie mieszkańcom możliwości
zgłoszenia ewentualnych uwag i wskazania rozwiązań preferowanych.2
Przeprowadzenie konsultacji zaplanowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 10
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
W dniu 10 lutego 2014 r. wersję elektroniczną dokumentu przesłano do uzgodnienia
wszystkim gminom objętym planem.
Projekt planu transportowego został ogłoszony w: Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Słupsku i na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku. Konsultacje społeczne trwały od 7 do 28 lutego 2014 r.
Projekt dokumentu wyłożony został do wglądu publicznego w Wydziale Komunikacji
Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 3, pok. 1). Uwagi można było składać osobiście, pisemnie lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej: wk@um.slupsk.pl. Aby ułatwić przesyłanie uwag, opracowano specjalny wzór formularza – w wersji do druku i edytowalnej.
Uwagi do planu, w większości o charakterze porządkującym dokument, przesłały
wszystkie z obsługiwanych słupską komunikacją miejską gmin ościennych – zostały one
uwzględnione. Poza tym, w trakcie konsultacji społecznych wpłynęły uwagi i wnioski od pięciu osób lub instytucji.
Pierwszy z wnioskodawców poruszył kwestię uruchomienia linii trolejbusowej na trasie
ze Słupska do Ustki, co nie jest planowane, a także szereg kwestii dotyczących komunikacji
regionalnej, wykraczających poza przedmiot planu.

2






Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych są:
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.;
Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.;
Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.;
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
9
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Drugi wnioskodawca postulował przywrócenie linii 7 ze Słupska do Jezierzyc przez Bukówkę i Grąsino. Plan nie wyklucza takiej możliwości, ale realizacja tego postulatu wymaga
podjęcia decyzji przez władze gminy Słupsk o ewentualnym rozszerzeniu zakresu obsługi
swojego obszaru liniami słupskiej komunikacji miejskiej.
Trzeci wniosek dotyczył modernizacji peronów na stacji Słupsk – dostosowania ich wysokości do poziomu wejść do wagonów. Postulat ten także wykracza poza zakres merytoryczny planu, aczkolwiek podobne sugestie, podkreślające wagę wszelkich udogodnień dla
pasażerów przy przesiadkach, znalazły się w wielu miejscach w jego treści.
Pozostali dwaj wnioskodawcy wnieśli liczne uwagi i sugestie uzupełniające dokument,
które w przeważającej większości uwzględniono, odpowiednio korygując treść planu transportowego.

10
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2. Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu
zbiorowego
2.1. Strategia mobilności w Unii Europejskiej i w Polsce
W Unii Europejskiej ponad 60% populacji mieszka na obszarach miejskich. Obszary te
generują niemal 85% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej – miasta są siłą napędową europejskiej gospodarki, przyciągają inwestycje i tworzą miejsca pracy oraz mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W całej Europie wzmożony
ruch na ulicach w centrach miast powoduje stałe zatory drogowe, mające niepożądane skutki, m.in.: strata czasu i zanieczyszczenie powietrza. W wyniku tego zjawiska europejska gospodarka traci każdego roku prawie 100 mld EUR lub 1% PKB Unii Europejskiej. Z roku
na rok, zanieczyszczenie powietrza i hałas, stają się coraz bardziej uciążliwe. Ruch w miastach odpowiada za 40% emisji CO2 i 70% emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych
przez transport drogowy3.
Mobilność w mieście uznaje się za ważny czynnik sprzyjający wzrostowi i spadkowi bezrobocia, o ogromnym wpływie na zrównoważony rozwój Unii Europejskiej. Podejmuje się
działania mające na celu uatrakcyjnienie alternatywnych w stosunku do prywatnego samochodu osobowego sposobów poruszania się, takich jak: podróże pieszo, jazda na rowerze,
podróże transportem zbiorowym, przy zachowaniu możliwości optymalizacji podróży dla
mieszkańców – poprzez efektywne powiązanie różnych środków transportu.
Transport publiczny powinien być łatwo dostępny dla wszystkich, bez względu na ich
sprawność fizyczną, wiek, sprawowaną opiekę (dzieci, osoby w podeszłym wieku) i inne cechy. Zasada równego dostępu jest fundamentem dla tworzenia w Unii Europejskiej nowych
funkcji publicznych.
W Unii Europejskiej uważa się, że podstawowe problemy ekologiczne w miastach związane są z przewagą stosowania produktów z ropy naftowej jako paliwa, co powoduje wzmożoną emisję CO2, zanieczyszczenie powietrza i nadmierny hałas. Transport jest jednym
z trudniejszych sektorów, jeśli chodzi o kontrolę emisji CO2. Pomimo postępu technicznego,
wzrost natężenia ruchu i technika jazdy w mieście (ciągłe ruszanie i zatrzymywanie się) stanowią coraz większe źródło emisji CO2 i tlenków azotu. Dzięki rozwiązaniom prawnym UE,
określającym coraz niższe limity emisji szkodliwych substancji dla nowych pojazdów, na przestrzeni ostatnich 15 lat (tj. od momentu przyjęcia pierwszej normy EURO), zdołano w sumie
3

Zielona Księga W sprawie nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Wspólnot Europejskich,

KOM(2007)551, s. 3.
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ograniczyć emisję tlenku azotu i cząstek stałych o 30-40%. Nastąpiło to pomimo wzrostu
natężenia ruchu4. W Unii Europejskiej stale popierane są wszelkie formy rozwoju transportu
elektrycznego, szczególnie torowego, niepowodującego emisji zanieczyszczeń w granicach
miasta.
W transporcie zbiorowym popierane jest wykorzystywanie systemów ITS, zapewniających lepsze zarządzanie flotą pojazdów i dodatkowe usługi dla pasażerów. Zastosowanie
systemu ITS pozwala na wzrost przepustowości ciągów drogowych o 20-30%5, a ma to niezwykle istotne znaczenie, ponieważ zazwyczaj możliwości rozbudowy dróg na obszarach
miejskich są bardzo ograniczone. Aktywne zarządzanie infrastrukturą transportu miejskiego
może mieć również pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i środowisko naturalne. ITS mógłby
znaleźć zastosowanie przede wszystkim w zarządzaniu sprawnymi powiązaniami pomiędzy
poszczególnymi sieciami komunikacyjnymi, łączącymi strefy miejskie z podmiejskimi.
Aktualnie opracowywane założenia pespektywy finansowej Unii Europejskiej dla horyzontu finansowego 2014-2020 r., m.in. w ramach Strategii Europa 2020 (Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu)6, zakładają: promowanie technologii ICT (teleinformatyki), zaawansowanych rozwiązań materiałowych, bio- i nanotechnologii oraz zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania, bezpiecznego, czystego i ekologicznego procesu wytwarzania energii, a dla transportu zbiorowego – inteligentnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportowych.
Implementacją polityki Unii Europejskiej i OECD do warunków krajowych, uwzględniającą problem mobilności w aglomeracjach, są przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 lipca
2013 r. założenia Krajowej Polityki Miejskiej. Jest to dokument opracowywany z uwzględnieniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, a także Strategii Europa
2020 oraz Przeglądu Krajowej Polityki Miejskiej Polska 2011 OECD7.
Jednym z podstawowych problemów funkcjonowania miast i aglomeracji w Polsce, jest
niewydolna infrastruktura transportowa, przyczyniająca się do wydłużenia czasu przejazdu
oraz zwiększająca liczbę wypadków. Obecny standard przewozu osób znacznie odbiega
od standardu występującego w Europie Zachodniej, przez co zwiększa się zatłoczenie miast
i wzrasta emisja CO2. W związku z tym, dużym wyzwaniem jest zapewnienie efektywnego
systemu transportu publicznego na obszarach miast. Bez efektywnych systemów transportu
4
5

Zielona Księga W sprawie nowej kultury mobilności…, s. 9.

Ibidem, s. 13.
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010)2020 wersja ostateczna.
6

7

OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011.
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zbiorowego – i ich integracji – coraz mniej opłacalny stanie się dojazd z miejscowości podmiejskich, co w konsekwencji wpłynie na konkurencyjność miast. Podobnie trudne będzie
spełnienie wymogów jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności transportu.
Krajowa Polityka Miejska będzie celowym działaniem państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Jej celem strategicznym jest wzmocnienie
zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców, a w tym:


poprawa konkurencyjności miast;



rewitalizacja obszarów zdegradowanych;



przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (segregacja
przestrzenna, problem z dostępem do usług, zapewnienie komunikacji) oraz pogarszania
się jakości życia.
W ramach tego celu realizowane będą działania związane z adaptacją i tworzeniem

efektywnej struktury przestrzennej miast, dostosowanej do potrzeb jej użytkowników. Pożądana struktura przestrzenna łączy wzrost gospodarczy z potrzebą ochrony środowiska.
Jednym z sześciu głównych wątków tematycznych ujętych w Krajowej Polityce Miejskiej
jest transport, w tym transport publiczny, z takimi zagadnieniami, jak:


integracja systemów transportowych;



węzły przesiadkowe;



integracja biletowa;



systemy informacji pasażerskiej;



tabor;



ITS;



polityka parkingowa;



drogi rowerowe.
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 r. definiuje trzy cele odno-

szące się do działalności transportowej:
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej – poprzez ich integrację funkcjonalną, przy zachowaniu sprzyjającej spójności
policentrycznej struktury systemu osadniczego. W tym zakresie niniejszy plan transportowy przewiduje wzrost konkurencyjności miasta – poprzez poprawianie dostępności
transportowej i rozwój funkcji metropolitalnych, w tym integrację obszarową.
2. Poprawę spójności wewnętrznej kraju – poprzez promowanie integracji funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Plan nawiązuje do tego celu Koncepcji –
13
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poprzez określenie działań prowadzących do integracji regionalnej, aktywizacji terenów
wiejskich i specjalizacji poszczególnych obszarów.
3. Poprawę dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych – poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Plan odnosi się w tym zakresie do powiązań transportowych Słupska z innymi ośrodkami miejskimi.
W krajowej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)8, jednym z celów jest zorganizowanie sprawnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców przemieszczania osób wewnątrz miasta oraz ułatwienie przemieszczania się do i z obszarów zewnętrznych. W ramach tej strategii podejmowane będą m.in. działania zmierzające do:


promowania rozwiązań z zakresu integracji podsystemów transportowych;



integracji różnych gałęzi transportu, poprzez wdrażanie systemów intermodalnych (węzły
przesiadkowe, systemy "parkuj i jedź", itp.), wspólnych rozkładów jazdy, jednolitych systemów taryfowych i biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników – w skali regionów;



zwiększenia możliwości przewozów środkami transportu szynowego na obszarach aglomeracji;



promowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, np. poprzez rozwijanie systemów
ITS, zapewniających priorytet w ruchu drogowym środkom transportu publicznego;



promocji transportu najmniej zanieczyszczającego środowisko i efektywnego energetycznie (napęd elektryczny, gazowy, hybrydowy, ogniwa paliwowe, itp.).
Podjęte działania będą zmierzały do zmniejszania kongestii transportowej, w szczegól-

ności w obszarach miejskich, poprzez:


zwiększanie udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych;



zintegrowanie transportu w miastach (łącznie z dojazdami podmiejskimi);



optymalizację i integrację przewozów miejskich oraz regionalnych systemów transportu
osób;



promocję ruchu pieszego i rowerowego;



wydzielanie w miastach stref o niskiej emisji spalin.

8

Strategia przyjęta Uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.
14
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2.2. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Głównym priorytetem rozwoju województwa pomorskiego jest: kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa sprzyjającej równoważeniu wykorzystywania cech, zasobów i jakości życia oraz trwałemu zachowaniu wartości środowiska dla
potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń.
Osiągnięcie pożądanego stanu planuje się poprzez realizację celów strategicznych, operacyjnych oraz wyznaczenie kierunków działań. Celami strategicznymi są:
1. Nowoczesna gospodarka.
2. Aktywni mieszkańcy.
3. Atrakcyjna przestrzeń.
Nadrzędnym celem „atrakcyjnej przestrzeni” województwa pomorskiego jest m.in.:
1. Sprawny system transportowy – rozumiany jako:
a) rozwinięty transport zbiorowy, charakteryzujący się wysoką jakością świadczonych
usług (m.in. dzięki poprawie stanu infrastruktury i taboru, skoordynowanej ofercie
organizatorów transportu, inteligentnym systemom transportowym, systemom
Park&Ride oraz powiązaniom z infrastrukturą rowerową) i silną pozycją konkurencyjną w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego, zwłaszcza w Obszarze
Metropolitalnym Trójmiasta;
b) nowoczesna, sprawna węzłowo i liniowo (głównie szynowa) infrastruktura transportu
zbiorowego, wiążąca miasta powiatowe z Trójmiastem;
c) rozwinięte powiązania drogowe Trójmiasta z ośrodkami – regionalnym i subregionalnymi, położonymi najdalej od stolicy województwa, a także między miastami powiatowymi, a ośrodkami gminnymi;
d) węzły multimodalne (np. porty morskie, lotniska, centra logistyczne) dobrze powiązane z infrastrukturą transportową regionu;
e) mniejsze negatywne oddziaływanie transportu na środowisko i wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników.
2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna.
3. Dobry stan środowiska9.
Dla Słupska priorytetowe znaczenie ma inwestycja regionalna pod nazwą: „Modernizacja kluczowych dróg ekspresowych”, która dotyczy budowy drogi ekspresowej S-6 (Gdańsk –
Słupsk – Szczecin). Inwestycją drogową, która będzie miała znaczący wpływ na rozwój systemu transportowego Słupska, jest także przebudowa drogi krajowej nr 21 (odcinek Słupsk –

9

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk 2012, s. 53.
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Ustka), zakładająca jej nowy przebieg w granicach miasta oraz nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic: Słonecznej, Rybackiej i Leśnej).
W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą kolejową, dla Słupska największe
znaczenie ma modernizacja linii nr 202 (Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński) wraz z budową drugiego toru na odcinku od Rumi do Słupska, wykonaniem przejścia podziemnego
do ul. Sobieskiego i ciągu pieszo-rowerowego pod torami – od dworca PKP do ul. Towarowej
– oraz rewitalizacja linii nr 405 (Ustka – Słupsk – Szczecinek) wraz z dostosowaniem jej infrastruktury do ruchu lokalnego i turystycznego.
2.3. Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu
– Mobilne Pomorze
W Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie transportu pn. „Mobilne Pomorze”, charakteryzując publiczny transport zbiorowy stwierdzono, że w województwie pomorskim występuje dalece niewystarczająca integracja podsystemów systemu transportu zbiorowego i indywidualnego, zarówno w skali regionalnej, metropolitalnej, jak i lokalnej. Integrację tę należy rozumieć kompleksowo, jako obejmującą rozwiązania techniczne (infrastrukturalne i taborowe), organizacyjne, taryfowe, biletowe i informacyjne.
Zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie transportu pn. „Mobilne
Pomorze”, do korzystnych cech publicznego transportu miejskiego w województwie pomorskim należą:


wysoka zdolność przewozowa;



zróżnicowane usługi;



wzrastający udział proekologicznych środków transportu w przewozach;



zwiększenie udziału transportu rowerowego w ogólnej liczbie odbywanych podróży,
w tym realizowanych także transportem publicznym;



podsystem szybkiej kolei miejskiej, spajający aglomerację z wydzieloną infrastrukturą
(linia nr 250 Gdańsk – Rumia), z wybranymi kursami do Słupska.
W przywołanym dokumencie strategicznym stwierdzono również, że obserwuje się sys-

tematyczny spadek udziału miejskiego publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie
podróży. W latach 2000-2012 udział przejazdów autobusami miejskimi, tramwajami, trolejbusami i SKM w całkowitej pracy przewozowej osób w miastach województwa pomorskiego
obniżył się z 42,7% do 28,6%. W rezultacie, zmniejsza się konkurencyjność oferty usługowej
transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego. Wynika
to m.in. z braku uprzywilejowania pojazdów transportu publicznego w ruchu drogowym –

16
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zwłaszcza w obszarach centralnych, słabej integracji, niedostosowania oferty przewozowej
do postępującej urbanizacji obszarów peryferyjnych.
Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu wskazuje trzy cele szczegółowe, mające charakter ogólny i określające pożądane stany docelowe w ujęciu tematycznym
odpowiadającym Kierunkom Działań zapisanym w Celu Operacyjnym 3.1. SRWP 2020. Są
one konkretyzowane przez 7 Priorytetów oraz 17 działań.
Jednym z priorytetów Strategii jest rozwój infrastruktury transportu zbiorowego, który
będzie polegał m.in. na poprawie stanu infrastruktury transportu szynowego i autobusowego, służącej obsłudze miast i miejskich obszarów funkcjonalnych, w tym stosowanie rozwiązań sprzyjających uprzywilejowaniu systemów publicznego transportu zbiorowego.
W odniesieniu do infrastruktury liniowej miejskiego (w tym aglomeracyjnego) transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewiduje się interwencję województwa
w następujących obszarach:
1) Budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu
szynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym układów torowych na szlakach, torach postojowych, pętlach, bocznicach.
2) Budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu
autobusowego, w tym pętli, tworzenie wydzielonych pasów ruchu, zatok przystankowych.
3) Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, które uprzywilejowują systemy
transportu publicznego w ruchu drogowym względem transportu indywidualnego,
m.in. przebudowa skrzyżowań, oznakowania układów drogowych w kierunku uprzywilejowania lub lepszego dostosowania do potrzeb transportu zbiorowego, warunkująca efektywne funkcjonowanie systemu sterowania ruchem transportu zbiorowego (np. wyposażenie w wydzielone pasy dla trolejbusów/autobusów na wlotach skrzyżowań).
W zakresie rozwoju innowacyjnych systemów poprawiających konkurencyjność i bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowego, przewiduje się interwencję województwa
w zakresie koordynacji publicznego transportu zbiorowego w skali regionalnej, metropolitalnej i miejskiej, realizowaną poprzez:


integrację systemową (taryfowo-biletową);



koordynację rozkładów jazdy linii obsługiwanych przez poszczególnych organizatorów;



realizację polityki preferencyjnych opłat za parkowanie w miejscach zorganizowanych
w systemie „Park & Ride” lub „Bike & Ride”;



opracowania naukowe, badania i ekspertyzy, mające na celu usprawnienie zarządzania
publicznym transportem zbiorowym.
17
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Wymieniony w strategii „Mobilne Pomorze” zakres interwencji wskazuje na potencjalne
kierunki inwestycji słupskiej komunikacji miejskiej, które mogą być współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej.
2.4. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
Miasta Słupska na lata 2008-2015
Problematyka rozwoju transportu miejskiego w Słupsku została ujęta w Zintegrowanym
Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Słupska na lata 2008-2015. W opracowaniu
tym jako cel główny przyjęto: „stworzenie efektywnego i przyjaznego dla środowiska systemu transportu i komunikacji, warunkującego dynamiczny rozwój Słupska oraz jego konkurencyjności”.
Celami szczegółowymi w przywołanym dokumencie były:
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury.
2. Optymalizacja warunków parkowania.
3. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.
4. Zapewnienie priorytetu dla ekologicznej komunikacji zbiorowej.
5. Usprawnienie zarządzania transportem.10
Realizacja przyjętych celów wewnątrz słupskiej aglomeracji zakłada:


przywrócenie komunikacji zbiorowej roli podstawowego środka w przewozach pasażerskich w mieście;



przebudowę ulic – w celu poprawy warunków funkcjonowania komunikacji zbiorowej;



uruchomienie szynobusu w ramach Dwumiasta Słupsk-Ustka;



wybudowanie parkingów przesiadkowych w sąsiedztwie tras komunikacji zbiorowej;



utrzymanie i rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania;



nieprzekraczanie dopuszczalnych norm negatywnych oddziaływań transportu na otoczenie, dążenie do racjonalizacji potrzeb transportowych mieszkańców (poprzez stopniowe
wprowadzanie do transportu zbiorowego pojazdów wykorzystujących paliwa ekologiczne);



zawieranie porozumień z partnerami zewnętrznymi.11
Determinantami niniejszego planu transportowego są także niezrealizowane dotychczas

przedsięwzięcia, a przewidziane w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego
Miasta Słupska na lata 2008-2015. Przedsięwzięcia te zostały zaprezentowane w tabeli 1.

10

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Słupska 2008-2015, Słupsk 2008,

s. 27-28.
11
Ibidem, s. 27.
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Tab. 1. Projekty przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Słupska na lata 2008-2015 – stan realizacji
na dzień 31 grudnia 2013 r.
Koszt
realizacji
[tys. zł]

Założony
rok
realizacji

Zakup autobusów jednoczłonowych zasilanych etanolem E95 oraz przebudowa zajezdni autobusowej przy ul. Prof. Poznańskiego 1A, obejmująca modernizację nawierzchni placu manewrowego, modernizację hali napraw oraz budowę myjni

12 075

2008-2010

Niezrealizowane

Zakup autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG, wykonanie instalacji wolnego
tankowania pojazdów zasilanych gazem
CNG, montaż kolektorów słonecznych

8 420

2008-2010

Zrealizowane

20 400

2007-2009

Zrealizowane

Udrożnienie połączenia pomiędzy drogą
krajową nr 6, a drogą krajową nr 21
w ciągu ulic Paderewskiego i Przemysłowej
wraz ze skrzyżowaniem ulic: Paderewskiego – Przemysłowej – Kasprowicza w Słupsku

8 648

2007-2009

Zrealizowane

Przebudowa mostu w ciągu ul. Garncarskiej

9 913

2008

Zrealizowane

Przebudowa kwartału ulic wokół Placu Powstańców Warszawskich (ul. Kilińskiego,
ul. Partyzantów, ul. Sz. Szeregów, ul. Podgórna, ul. Długosza i ul. A. Krajowej)

3 089

2008-2009

Niezrealizowane

2010

Niezrealizowane

Nazwa projektu

Rewitalizacja „Traktu Książęcego”

Budowa ul. Jałowcowej
Przebudowa ul. Sportowej na odcinku
od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej
Budowa ul. Dembińskiego
Spięcie korytarza transportowego Zach.
z Płn. Via/Rail Hanseatica (dostęp portu
morskiego w Ustce i poligonu NATO
do Szpitala Woj. w Słupsku) – odcinek łączący DK nr 6 z DK nr 21 ponad torami
kolejowymi
Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego

462
2 920
600

2010-2011

Status zadania
[zrealizowane/
niezrealizowane]

Zrealizowane

2009

Niezrealizowane

59 316

2008-2011

Niezrealizowane

6 000

2010-2011

Zrealizowane
19
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Nazwa projektu

Koszt
realizacji
[tys. zł]

Założony
rok
realizacji

Status zadania
[zrealizowane/
niezrealizowane]

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej
przy ul. Szczecińskiej na odc.
od ul. 11 Listopada do ul. Małcużyńskiego
w Słupsku

240

2010

Niezrealizowane

Wykonanie ścieżki rowerowej – II etap
wraz z budową oświetlenia (od baru „Żaczek” do drogi „czołgowej” przy ul. Arciszewskiego

250

2010

Niezrealizowane

1 000

2011

Zrealizowane

Przebudowa połączenia komunikacyjnego
pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE
– w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej – wraz z kontynuacją przebudowy ulicy
Sobieskiego w Słupsku

36 037

2008-2010

Zrealizowane

Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail
Hanseatica (dostęp portu morskiego
w Ustce i poligonu NATO do Szpitala Woj.
w Słupsku) – odcinek łączący SSSE z DK
nr 6

10 110

2008,
2011-2013

Niezrealizowane

Wzrost atrakcyjności obszaru Podgrodzia
poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej
nr 213 – przebudowa ulic: Sierpinka,
Św. Piotra oraz odcinka ul. Kaszubskiej
(w tym dokumentacja techniczna)

12 855

2005-2010

Niezrealizowane

4 500

2004-2007,
2009-2011

Niezrealizowane

Przebudowa ul. Pułaskiego w Słupsku

Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Prof. Poznańskiego wraz z budową i przebudową
sieci dróg na terenie miejscowości Kobylnica i Miasta Słupska

Źródło: Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Słupska 2008-2015, Słupsk 2008,
s. 32-33.
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2.5. Zagospodarowanie przestrzenne
Zagospodarowanie przestrzenne jest podstawową determinantą kształtowania się potrzeb przewozowych. Lokalizacja funkcji gospodarczych, społecznych, naukowych oraz miejsc
zamieszkania, kultury i rekreacji, decyduje o liczbie i kierunkach przewozów występujących
w transporcie pasażerskim.
Niezależnie od specyfiki poszczególnych obszarów zurbanizowanych, można wskazać
na pewne prawidłowości we wzajemnym oddziaływaniu zagospodarowania przestrzennego
oraz funkcjonowania i rozwoju transportu miejskiego:


wysoka gęstość zamieszkania wpływa nieznacznie na zmniejszenie średniej odległości
podróży, jeżeli nie wiąże się ze wzrostem kosztów podróży, podczas gdy wysoka gęstość
miejsc zatrudnienia jest dodatnio skorelowana ze średnią odległością podróży;



atrakcyjne miejsca (zatrudnienia, nauki, wypoczynku i usług socjalnych) w lokalnym otoczeniu wpływają na ograniczenia liczby podróży jego mieszkańców;



odległość podróży można określić jako skorelowaną z wielkością miasta;



polityka zagospodarowania terenu w niewielkim stopniu wpływa na częstość podróży;



udział transportu zbiorowego w realizacji podróży miejskich zależy od gęstości zaludnienia, zatrudnienia i wielkości obszaru zurbanizowanego;



mieszanie funkcji, jako sposób zagospodarowania obszarów lokalnych, skraca odległość
podróży – ma więc pozytywny wpływ na wzrost znaczenia podróży pieszych i rowerowych.
Oddziaływanie zagospodarowania przestrzennego na zachowania transportowe przed-

stawiono w tabeli 2.
Tab. 2. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zachowania transportowe
mieszkańców, ustalony na podstawie badań (projekt Transland)
Czynnik

Gęstość zaludnienia

Obserwowany
wpływ na

Rezultaty

Odległość podróży

Wysoka gęstość zaludnienia w połączeniu z mieszanym zagospodarowaniem terenu prowadzi do krótszych podróży; wpływ ten jednak jest znacznie słabszy, jeżeli doliczy się różnice kosztów podróży

Częstość podróży

Nieznaczny wpływ lub brak wpływu

Wybór środka
transportu

Gęstość zaludnienia powiązana jest wprost proporcjonalnie z wykorzystaniem transportu zbiorowego
i ujemnie skorelowana z wykorzystaniem samochodu
osobowego
21
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Czynnik

Obserwowany
wpływ na

Rezultaty

Odległość
podróży

Równowaga między liczbą mieszkańców a liczbą
miejsc pracy prowadzi do skrócenia czasu podróży;
występuje zależność między istnieniem dzielnic jednofunkcyjnych (centra zatrudnienia, sypialnie) a dłuższymi podróżami

Gęstość zatrudnienia
Częstość podróży

Gęstość zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja

Wielkość miasta

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka
transportu

Wyższa gęstość zatrudnienia związana jest zwykle
z większym wykorzystaniem transportu zbiorowego

Długość podróży

Dzielnice „tradycyjne” charakteryzują się krótszymi
podróżami niż dzielnice podmiejskie, zorientowane
na wykorzystanie samochodu osobowego

Częstość podróży

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka
transportu

„Tradycyjne” dzielnice charakteryzują się wyższym
udziałem transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego; czynniki urbanistyczne mają jednak mniejsze
znaczenie niż cechy społeczno-ekonomiczne danej
populacji

Długość podróży

Odległość do najważniejszego miejsca pracy jest ważnym czynnikiem determinującym odległość podróży

Częstość podróży

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka
transportu

Silny wpływ na wykorzystanie transportu zbiorowego
ma odległość dojścia do i z przystanków

Długość podróży

Średnie odległości podróży są najniższe na dużych
terenach miejskich i najwyższe w osadach wiejskich

Częstość podróży

Nie stwierdzono wpływu

Wybór środka
transportu

Korzystanie z transportu zbiorowego jest najwyższe
na dużych terenach miejskich i najniższe w osadach
wiejskich

Źródło: Transport a zagospodarowanie przestrzenne. European Commission 2003, s. 16-19, www.euportal.net, dostęp: 15.01.2014 r.

Na rysunku 1 zaprezentowano podział administracyjny województwa pomorskiego.
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Rys. 1. Podział administracyjny województwa pomorskiego
Źródło: www.pomorskie.eu, dostęp 23.01.2014 r.
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Miasto Słupsk podpisało porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu
zbiorowego w formie komunikacji miejskiej z trzema gminami: Dębnica Kaszubska, Kobylnica
i Słupsk, należącymi do powiatu słupskiego. Zagospodarowanie przestrzenne poszczególnych
jednostek administracyjnych objętych planem przedstawiono poniżej.
Słupsk
Lokalizacja miasta
Słupsk jest miastem na prawach powiatu, położonym w zachodniej części województwa pomorskiego, na Pobrzeżu Słowińskim, na Równinie Słupskiej, która jest mezoregionem
Pobrzeża Koszalińskiego. Teren miasta przecina rzeka Słupia oraz kilka cieków wodnych, wykorzystujących system małych pradolin. Skutkuje to dość dużym pofałdowaniem terenu, i jak
na miasto położone na Niżu Polskim, dużym urozmaiceniem form terenu.
Słupsk jest otoczony ziemskim powiatem słupskim, w skład którego wchodzą gminy
bezpośrednio graniczące z miastem: gmina wiejska Słupsk od zachodu, północy, wschodu
i południowego wschodu oraz gmina wiejska Kobylnica – od południa i południowego zachodu. Odległość Słupska od stolicy województwa – Gdańska – wynosi 136 km.
Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., miasto Słupsk zajmowało powierzchnię
43,15 km2. Największą część powierzchni miasta zajmował obszar zabudowany – 21,12 km2,
grunty orne i ogrody działkowe zajmowały – 11,86 km2, a łąki, lasy i pastwiska zajmowały
5,74 km2.
Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Słupsku, wg stanu na dzień 10 stycznia 2014 r.
liczba ludności Słupska wynosiła 92 242 osoby12, a gęstość zaludnienia – 2 138 osób na km2.
Przez Słupsk prowadzi droga krajowa nr 21 Miastko – Słupsk – Ustka, droga wojewódzka nr 210 Unichowo – Słupsk oraz droga wojewódzka nr 213 Słupsk – Celbowo. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta przebiega również droga krajowa nr 6 Kołbaskowo – Łęgowo
(do października 2010 r. prowadząca przez centrum miasta), jako jego ekspresowa obwodnica (droga S-6). Realizacja obejścia miasta odciążyła ruch w centrum – w szczególności poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego.
Zagospodarowanie miasta Słupska
Słupsk jest miastem nieposiadającym administracyjnego podziału na dzielnice i osiedla
mieszkaniowe. Na potrzeby polityki przestrzennej miasta, w Studium Uwarunkowań i Kierun-

12

dane Wydziału Spraw Obywatelskich i Handlu Urzędu Miejskiego w Słupsku.
24
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ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska, przyjęto podział na 8 jednostek
urbanistycznych, które zaprezentowano na rysunku 2.13

Rys. 2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta Słupska
wg stref polityki przestrzennej
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupsk ,
Słupsk 2009, s. 55.

Wyodrębniono następujące strefy polityki przestrzennej:
1. Strefa I – Śródmieście – Miejska Strefa Koncentracji Usług Publicznych.
2. Strefa II – Dzielnica Przemysłowo-Składowa „Północ”, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
3. Strefa IIII-IIIII – Dolina Rzeki Słupi.

13

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupsk , Słupsk 2009,

s. 56.
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4. Strefa IV – zespoły zabudowy jednorodzinnej: Osiedle Ryczewo i Osiedle Słowińskie oraz
Lasek Północny i „Dolina Zieleńca” – ogólnomiejskie tereny rekreacyjne.
5. Strefa V – Dzielnica Mieszkaniowa: Osiedle Akademickie i Osiedle Westerplatte, tereny
przemysłowe oraz Dolina Stawów i Lasek Południowy – ogólnomiejskie tereny rekreacyjne.
6. Strefa VI – Nadrzecze – dzielnica przemysłowo-składowo-mieszkaniowa, strefa przekształceń funkcjonalnych.
7. Strefa VII – Zatorze Południe, Osiedle Niepodległości – Osiedle Piastów, rezerwa terenów
mieszkaniowych.
8. Strefa VIII – Zatorze Północ, Osiedle Króla Stefana Batorego – Osiedle Króla Jana III
Sobieskiego, rezerwa terenów mieszkaniowych.
Strefa I
Śródmieście
Strefa I – Śródmieście obejmuje obszar centralny w zespole miejskim, położony po obu
stronach rzeki Słupi, na zachodnim brzegu rzeki – do linii kolejowej i na wschodnim brzegu
(tereny Starego Miasta) – do ul. Kaszubskiej.
Jest to obszar o wielofunkcyjnej strukturze urbanistycznej, koncentrujący usługi publiczne: administracji, zdrowia i oświaty, kultury i sportu, handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, o znaczeniu lokalnym i regionalnym, obszar usług publicznych stopnia podstawowego dla obsługi funkcji mieszkaniowej zlokalizowanej w centrum.
Układ przestrzenny ulic Śródmieścia zdeterminowany jest zwartą zabudową przedwojenną. Standardy urbanistyczne nie odpowiadają współczesnym parametrom technicznym
dotyczącym komunikacji samochodowej.
Dostępność komunikacyjną terenu centrum ograniczają tereny kolejowe, łukiem okalające Śródmieście od zachodu.
Strefa II
Przemysłowo-Składowa „Północ”
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Strefę II tworzy częściowo zurbanizowany obszar przemysłowy o złożonej strukturze
funkcjonalnej,

zlokalizowany

w

północnej

części

miasta,

pomiędzy

korytem

rzeki

i ul. Grunwaldzką, przy drodze w kierunku Ustki.
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Na obszarze o powierzchni wynoszącej 247,44 ha można wyodrębnić:


Osiedle Borchardta – zespół zabudowy rzemieślniczej z funkcją mieszkaniową towarzyszącą;



Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną o powierzchni 135 ha – potencjalne tereny rozwojowe dla funkcji przemysłowej położone w strefie transgranicznej miasta i Gminy Słupsk,
obecnie częściowo użytkowane rolniczo;



kompleks przemysłowy przy ul. Grunwaldzkiej.
Funkcje uzupełniające tej strefy mają charakter, usługowo-handlowy, mieszkalno-

pensjonatowy, rekreacyjno-wypoczynkowy, oświatowy, komunikacyjny oraz techniczny.
Strefa IIII-IIIII
Dolina Rzeki Słupi
Strefa IIII -IIIII obejmuje dwa niezurbanizowane kompleksy w dolinie rzeki Słupi, położone biegunowo w stosunku do centralnie zlokalizowanego, również w dolinie rzeki, Śródmieścia.
Kompleksy połączone są funkcjonalnie korytem i strefą brzegową rzeki Słupi, która stanowi oś hydrograficzną terenu oraz główną oś urbanistyczną i kompozycyjną w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej miasta.
Strefa IIII -IIIII jest terenem niezamieszkałym i stanowi regionalny korytarz ekologiczny.
Strefa IV
Osiedle Ryczewo, Osiedle Słowińskie, Lasek Północny,
„Dolina Zieleńca” – ogólnomiejskie tereny rekreacyjne
Strefa IV to obszar o złożonej strukturze funkcjonalno-przestrzennej zespołów zabudowy jednorodzinnej, zabudowy rzemieślniczej, terenów sportowych i rekreacyjnych, terenów
leśnych – Lasek Północny i Zieleniec – oraz dużego kompleksu użytków rolnych, z czego
ok. 50% stanowią ogródki działkowe.
Strefa obejmuje północno-wschodni obszar miasta, położony na północ od ul. Gdańskiej. Do Strefy IV włączone jest zurbanizowane pasmo po południowej stronie ulicy Kaszubskiej, ograniczone od południa ciekiem wodnym. Strefa IV graniczy ze Strefą IIII na północnym-zachodzie, Strefą V na południu i ze Strefą I (Śródmieściem) na zachodzie.
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Obszar zurbanizowany to przede wszystkim dwa osiedla zabudowy jednorodzinnej:


Osiedle Ryczewo – Sportowa – Bauera – to urbanizujące się pasmo z zabudową zagrodową i jednorodzinną wzdłuż ul. Kaszubskiej (w kierunku Siemianic); zlokalizowane są tu
tereny sportowo-rekreacyjne;



Osiedle Słowińskie – to zespół zwartej zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Gdańskiej.
Układ ulic Gdańskiej i Kaszubskiej stanowi wewnętrzny układ ulic Strefy IV, przenoszą-

cy cały ruch tranzytowy, transportowy i komunikację samochodową ze strefy nadmorskiej
oraz w przyszłości z Żarnowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Strefa V
Dzielnica Mieszkaniowa – Osiedle Akademickie, Osiedle Westerplatte,
tereny przemysłowe, Dolina Stawów – Lasek Południowy
– ogólnomiejskie tereny rekreacyjne
Strefa V to obszar obejmujący południowo-wschodnią część miasta, graniczący ze Strefą IV na północy, Strefą IIIII na zachodzie i narożnikowo stykający się ze Strefą I (Śródmieściem).
Strefa V to dzielnica zabudowy mieszkaniowej, położona w bezpośrednim sąsiedztwie
terenów leśnych (parku leśnego Lasek Południowy), o złożonej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej.
Zespół osiedli zabudowy jednorodzinnej tworzy Osiedle Akademickie, a zabudowy wielorodzinnej – Osiedle Westerplatte.
Jest to teren inwestycyjny miasta o dużym potencjale komercyjnym. Tereny inwestycyjne są przeznaczone pod usługi dzielnicowe i zespoły osiedli zabudowy jednorodzinnej:


Osiedle Akademickie – zabudowa jednorodzinna oraz tereny Akademii Pomorskiej;



Osiedle Westerplatte – zespoły zabudowy wielorodzinnej, lokalizacja Szpitala Wojewódzkiego;



tereny inwestycyjne – strefa przemysłowa.
Strefa VI
Nadrzecze
Dzielnica przemysłowo-składowo-mieszkaniowa
Strefa VI to obszar przemysłowy, stanowiący rezerwę terenów rozwojowych, zlokalizo-

wany na południu terenów śródmiejskich, pomiędzy Strefą IIIII – Dolina Rzeki a Strefą VII –
Osiedle Piastów, Osiedle Niepodległości. Strefa o zróżnicowanej strukturze przestrzennej
ukształtowanej historycznie, zdominowanej funkcją przemysłowo-składową.
28
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Jest to obszar o niskiej dostępności komunikacyjnej, ograniczony korytem rzeki i terenami kolei. Na obszarze tym następuje splot zewnętrznych tranzytowych powiązań komunikacyjnych oraz nakładanie się szlaków komunikacji samochodów osobowych i samochodów
ciężarowych.
Strefa VII
Zatorze Południe, Osiedle Niepodległości – Osiedle Piastów
rezerwa terenów mieszkaniowych
Strefa VII to południowy obszar Zatorza, położony po zachodniej stronie linii kolejowej
nr 202 (Stargard Szczeciński – Gdańsk), na południe od ul. Piłsudskiego, po obu stronach
ul. Szczecińskiej.
Strefa graniczy bezpośrednio: na północy (Osiedle Niepodległości) – ze Strefą VIII,
na południu (Osiedle Piastów) – z zachodnim kompleksem, o funkcji przemysłowej, Strefy VI.
Strefa VII to obszar o wielofunkcyjnej strukturze urbanistycznej, z programem usług
podstawowych oraz miejskich. Mieszkaniowe tereny zurbanizowane to dwa osiedla z zespołami zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej:


Osiedle Niepodległości;



Osiedle Piastów.
Strefa VIII
Zatorze Północ, Osiedle Króla Stefana Batorego
Osiedle Króla Jana III Sobieskiego, rezerwa terenów mieszkaniowych
Strefa VIII to północny obszar Zatorza, po zachodniej stronie linii kolei dalekobieżnej,

położony na północ od ul. Piłsudskiego, o wielofunkcyjnej strukturze urbanistycznej, z programem usług podstawowych.
Mieszkaniowe tereny zurbanizowane tej strefy stanowią dwa osiedla z zespołami zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej:


Osiedle Króla Jana III Sobieskiego;



Osiedle Króla Stefana Batorego.
Struktura funkcjonalno-przestrzenna Strefy VIII została przesądzona historycznym

układem urbanistycznym ulic i zespołów zabudowy jednorodzinnej z okresu przedwojennego.
Poszczególne kwartały opisane prostokątną siatką ulic, były sukcesywnie zabudowywane
zespołami zabudowy wielorodzinnej.
Teren Strefy VIII położony jest w sąsiedztwie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Gmina Dębnica Kaszubska
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., obszar gminy Dębnica Kaszubska zajmował powierzchnię ok. 300 km2, z czego ponad 50% stanowiły lasy. Gminę zamieszkiwało 9 810
osób, co tworzy gęstość zaludnienia na poziomie zaledwie 32,7 os/km2 i świadczy o dużym
potencjale możliwości dalszego osiedlania się na terenie gminy. W skład gminy Dębnica Kaszubska wchodzi 45 miejscowości, zorganizowanych w 22 sołectwa. Prawie 3,5 tys. mieszkańców gminy zamieszkuje stolicę gminy – Dębnicę Kaszubską – która jest dobrze rozwiniętym lokalnym ośrodkiem rozwoju skupiającym funkcje produkcyjne, usługowe, kulturalne
i oświatowe.
Wiodące funkcje gospodarcze gminy to: rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i rzemiosło.
Dobrze rozwinięta jest sieć sklepów i zakładów usługowo-rzemieślniczych różnych branż.
Na terenie gminy funkcjonują dwa duże zakłady produkcyjne. Z uwagi na położenie gminy
na terenie obszarów chronionych Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 – nie lokalizuje się w gminie przemysłu ciężkiego.
Przez obszar gminy Dębnica Kaszubska przebiega droga wojewódzka nr 210, administrowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Droga o długości 38 km łączy Słupsk
z Unichowem, stanowiąc element połączenia drogowego Słupsk – Bytów – Chojnice.
Gmina Kobylnica
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., obszar gminy Kobylnica zajmował powierzchnię
244 km2, z czego 62% stanowiły użytki rolne, a 32% – lasy i grunty leśne. Gminę zamieszkiwało 10 965 osób, co stanowi gęstość zaludnienia na poziomie 44,9 os/km2.
Gmina Kobylnica położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie słupskim. Od zachodu graniczy z dwoma gminami woj. zachodniopomorskiego: Postomino i Sławno. Od północy graniczy z miastem oraz gminą Słupsk, od wschodu
z gminą Dębnica Kaszubska, a od południa z gminami Trzebielino i Kępice.
Przez teren gminy przebiega droga krajowa S-6 (fragment będący obwodnicą Słupska)
w relacji Szczecin – Gdańsk, stanowiąca główny szlak drogowy w tej części województwa.
Na terenie gminy zlokalizowana jest także droga krajowa nr 21 relacji Poznań – Słupsk (dalej
– w kierunku Ustki) oraz linia kolejowa znaczenia państwowego relacji Stargard Szczeciński –
Gdańsk i linia kolejowa relacji Piła – Ustka. Przez południowo-zachodni skraj gminy przebiega
droga wojewódzka nr 209 Tychowo – Bytów.
W skład gminy Kobylnica wchodzi 37 miejscowości, zorganizowanych w 25 sołectw.
Gmina Kobylnica posiada dwoisty układ przestrzenny: część północną, graniczącą ze Słupskiem – o charakterze dzielnicy podmiejskiej oraz część południową – o charakterze wiej30
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skim. Obręby: Kobylnica, Łosino, Bolesławice i Widzino przekształcają się dynamicznie, tracąc
cechy typowe dla gmin wiejskich.
Obszar największej miejscowości – Kobylnicy – objęty jest planami „Kobylnica-Północ”
i „Kobylnica-Południe”.
Obszar „Kobylnica-Północ” przeznaczony został pod organizację strefy przemysłowej,
centrum usług komercyjnych i osiedla podmiejskiego. W planie dla tego obszaru założono
powiązania drogi krajowej nr 6 z drogą krajową nr 21 i z układem drogowym miasta Słupska
oraz powiązania z sieciami wysokich napięć. Na obszarze strefy przemysłowej zachowane
zostaną istniejące tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Przewidziano również tereny
przeznaczone pod centrum usług komercyjnych – stanowiące uzupełnienie terenów usługowych, położonych poza obszarem planu.
Z kolei obszar „Kobylnica-Południe” przeznacza się dla organizacji ośrodków gminnego
i podmiejskiego centrum usługowego w obszarze istniejącej zabudowy wsi Kobylnica –
wzdłuż drogi krajowej nr 21 w rejonie centrum wsi i wzdłuż ulic: Młyńskiej i Wodnej do powiązania z terenami rekreacyjnymi i sportowymi nad rzeką Słupią – pod rozbudowę wsi Kobylnica i pod budowę osiedli podmiejskich, dla organizacji strefy produkcyjno-usługowej
w rejonie projektowanego węzła drogi krajowej nr 21 z obwodnicą miasta Słupska w ciągu
drogi krajowej nr 6.
Na obszarze gminy rozległe powierzchnie gruntów rolnych niezabudowanych objęte są
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, sporządzonymi w celu lokalizacji
siłowni wiatrowych. Dotyczy to rejonu i otoczenia wsi: Widzino, Łosino, Kobylnica, Zajączkowo, Słonowice, Runowo Sławieńskie, Kończewo, Sierakowo Słupskie oraz Luleminko, Lulemino, Maszkowo, Kuleszewo, Kwakowo i Płaszewo.
Poza najsilniej zurbanizowanym obszarem podmiejskim, rozwój zabudowy i zainwestowania występuje w pasie wzdłuż dróg krajowych nr 6 i 21, szczególnie w miejscowościach
Sycewice i Kwakowo. Wzrost zainwestowania w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest
obserwowany, poza wymienionymi, również w innych miejscowościach: Zębowie, Reblinie,
Reblinku, Sierakowie Słupskim, Luleminie, Kruszynie, Kuleszewie i Lubuniu.
W związku z korzystnymi warunkami przyrodniczo-glebowymi, zwłaszcza w północnej
i środkowej części gminy, rozległe fragmenty powierzchni gminy zagospodarowane są w sposób rolniczy.
Gmina Słupsk
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., wiejską gminę Słupsk zamieszkiwało 16 065
osób, a jej powierzchnia wynosiła 262 km2. W strukturze gminy wyróżnia się 30 sołectw
i 41 miejscowości.
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Gmina Słupsk otacza miasto Słupsk, tworząc wokół niego pierścień, niedomknięty
na południowym zachodzie. Najważniejszym sąsiadem gminy jest miasto Słupsk, graniczące
z nią na najdłuższym odcinku. Gmina graniczy również z siedmioma innymi gminami: od północy – z gminą Ustka (odległość do morza 10 km) i na niewielkim fragmencie z gminą Smołdzino, od wschodu – z gminami Główczyce i Damnica, od południa – z gminami Dębnica Kaszubska Kobylnica oraz od zachodu – z gminą Postomino. Na najdłuższym odcinku, oprócz
Słupska, gmina Słupsk graniczy z gminą Ustka. Najważniejszymi cechami położenia gminy są
bezpośrednie sąsiedztwo ze Słupskiem i niewielka odległość od morza.
Na terenie gminy nie ma dominującego ośrodka usługowego i administracyjnego, nawet Urząd Gminy ma swoją siedzibę w Słupsku. Ze względu na mniej więcej taki sam, (czasowo i kilometrowo) dostęp do Słupska z najdalszych miejscowości gminy, nie wykształciły
się pomiędzy miejscowościami charakterystyczne powiązania i zależności funkcyjne.
Miejscowości o dużo większej liczbie mieszkańców, takie jak Redzikowo, Jezierzyce czy
Siemianice (z Niewiarowem), tworzą lokalne centra gminy Słupsk i równocześnie w części
spełniają sypialną funkcję dla miasta Słupska.
Na obszarze gminy, ze względu na położenie oraz różnice morfogenetyczne, można
wyróżnić trzy jednostki przestrzenne:


kompleks zachodni – od zachodniej granicy gminy do rzeki Słupi, z głównymi miejscowościami usytuowanymi wzdłuż dwóch dróg – w kierunku Ustki: Włynkówko i Bydlino oraz
wzdłuż drogi Słupsk – Darłowo: Bruskowo Wielkie, Wierzbięcin, Bruskowo Małe i Krzemienica;



kompleks północno-wschodni – zajmujący północno-wschodni obszar gminy, na południu
sięgający do drogi Słupsk – Redzikowo i dalej drogi krajowej nr 6, z większymi miejscowościami: Redzikowo – przy trasie Słupsk – Gdańsk, Jezierzyce – przy linii kolejowej
Stargard Szczeciński – Gdańsk oraz Siemianice, Lubuczewo, Wrzeście i Wiklino – przy
drodze do Główczyc i Łeby, a także Karzcino – wzdłuż trasy do Rowów i Smołdzina;



kompleks południowo-wschodni – od drogi Słupsk – Redzikowo i dalej drogi krajowej nr 6
do południowej granicy gminy, z większymi miejscowościami: Głobino – przy trasie
do Bytowa, Warblewo – przy bocznej drodze między trasą do Gdańska a trasą do Dębnicy
Kaszubskiej oraz Krępa Słupska – na południe od Słupska.
Przez obszar gminy przebiega droga nr 6 (i S-6 – fragment będący obwodnicą Słupska)

relacji Szczecin – Gdańsk, droga krajowa nr 21 relacji Poznań – Słupsk, droga wojewódzka
nr 210 w relacji Słupsk – Bytów – Chojnice, droga wojewódzka nr 213 relacji Słupsk – Puck
oraz linia kolejowa znaczenia państwowego relacji Stargard Szczeciński – Gdańsk i linia kolejowa relacji Piła – Ustka.
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W tabeli 3 przedstawiono liczbę ludności i gęstość zaludnienia w poszczególnych jednostkach administracyjnych objętych planem – wg stanu na 31 grudnia 2012 r.
Tab. 3. Liczba ludności i gęstość zaludnienia w Słupsku i okolicznych gminach
objętych planem – stan na 31 grudnia 2012 r.
Jednostka
administracyjna

Ludność

miasto Słupsk

Powierzchnia
[km2]

Gęstość zaludnienia
[osób/km2]

94 849

43,2

2 198,1

9 810

300,0

32,7

gmina Kobylnica

10 965

244,0

44,9

gmina Słupsk

16 065

262,0

61,3

131 689

849,0

-

gmina Dębnica Kaszubska

Razem
Źródło: dane GUS.

2.6. Sieć komunikacyjna na obszarze funkcjonowania
słupskiej komunikacji miejskiej
Wg stanu na 31 stycznia 2014 r., długość linii autobusowych słupskiej komunikacji
miejskiej wynosiła 181 km, natomiast długość tras – 79 km. Przeciętna prędkość eksploatacyjna w komunikacji autobusowej wynosiła 15,6 km/h, a przeciętna prędkość komunikacyjna
– 22,5 km/h.
Sieć transportu publicznego objętego niniejszym planem tworzą linie autobusowe funkcjonujące na obszarze miasta Słupska oraz na obszarze gmin wiejskich: Dębnica Kaszubska,
Kobylnica i Słupsk.
Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., sieć transportu publicznego organizowanego
przez miasto Słupsk tworzyło 16 linii autobusowych.
Przewozy na obszarze Słupska oraz na terenie okolicznych gmin, z którymi miasto
Słupsk podpisało porozumienia, organizuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, a realizuje Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku. Operator ten jest podmiotem wewnętrznym.
Gminy, które podpisały z miastem Słupsk porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Gminy, które podpisały z miastem Słupsk porozumienia w zakresie
organizacji publicznego transportu zbiorowego – stan na 31 stycznia 2014 r.
Źródło: opracowanie własne.

Drogowy transport publiczny w Słupsku jest oparty na sieci ulicznej miasta i dróg podmiejskich – z wydzielonymi zatokami przystankowymi na trasach o największych potokach
pasażerskich. Na obszarze Słupska jest zlokalizowanych 208 przystanków autobusowych,
spośród których 88 wyposażonych jest w wiaty. Autobusy słupskiej komunikacji miejskiej nie
są w żaden sposób uprzywilejowane w ruchu drogowym.
Na obszarze miasta i gmin ościennych, sieć komunalnej komunikacji autobusowej uzupełniają autobusowe połączenia regionalne, realizowane przez PKS w Słupsku S.A., PKS
w Bytowie S.A., PKS Sp. z o.o. w Koszalinie oraz połączenia realizowane przez przewoźników
prywatnych: firmę Słupskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Dana Express s.c. Danuta Komoś,
34
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Andrzej Komoś, Nord Express Sp. z o.o., Adrian Radomski Usługi Przewozowe „Ramzes” oraz
PHU „Botrans” Bogdan Zautra. W tabeli 4 przedstawiono dzienną liczbę kursów do Słupska
autobusowej komunikacji regionalnej na trasach substytucyjnych w stosunku do tras linii
organizowanych przez ZIM w Słupsku – wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r.
Tab. 4. Dzienna liczba kursów do Słupska w autobusowej komunikacji regionalnej
na trasach substytucyjnych w stosunku do tras linii ZIM w Słupsku
– stan na 31 stycznia 2014 r.

Miejscowość

Siemianice

Redzikowo

Kobylnica

Dębnica
Kaszubska

Włynkówko

Linie ZIM
w Słupsku

2

4

5

11

17

Przewoźnik
regionalny

Dzienna liczba kursów
z danej miejscowości do Słupska
w dni
powszednie

w soboty

w niedziele

PKS w Słupsku S.A.

37

13

6

Nord Express
Sp. z o.o.

23

8

7

PKS w Słupsku S.A.

23

4

2

Nord Express
Sp. z o.o.

13

8

4

PKS w Bytowie S.A.

30

11

11

PKS w Słupsku S.A.

33

7

-

Nord Express
Sp. z o.o.

10

6

3

PHU „Botrans”

10

3

3

PKS w Bytowie S.A.

5

7

1

PKS w Słupsku S.A.

12

-

-

PKS w Słupsku S.A.

17

17

10

Nord Express
Sp. z o.o.

18

17

9

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy przewoźników.

Słupsk stanowi ważny węzeł kolejowy – zarówno dla przewozów pasażerskich, jak
i towarowych. Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., słupski węzeł kolejowy tworzyły:


linia kolejowa nr 202 – zelektryfikowana, pierwszorzędna, z Gdańska Głównego do Stargardu Szczecińskiego;



linia kolejowa nr 405 – drugorzędna, jednotorowa, z Ustki do Piły, zelektryfikowana
na odcinku Słupsk – Ustka;



stacja kolejowa Słupsk.
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W planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego wyższego szczebla,
pn. „Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej
w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym”, Słupsk scharakteryzowano jako kolejowy punkt handlowy, w którym występują powiązania transportu kolejowego z innymi formami transportu, i który może w związku z tym
pełnić funkcje zintegrowanego węzła przesiadkowego.14
W planie tym wskazano sześć odcinków linii komunikacyjnych dla kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych:


Piła Główna – Słupsk (2,176 pary pociągów na dobę, wykorzystanie przepustowości linii
11-66%, czas przejazdu 2:48-3:19 godz.);



Szczecin Główny – Słupsk (4,805 pary pociągów na dobę, wykorzystanie przepustowości
linii 17-66%, czas przejazdu 2:57-3:13 godz.);



Słupsk – Gdynia Główna (6,981 pary pociągów na dobę, wykorzystanie przepustowości
linii 23-66%, czas przejazdu 1:25-1:55 godz.);



Słupsk – Kołobrzeg (2,000 pary pociągów na dobę, wykorzystanie przepustowości linii
23-66%, czas przejazdu 1:35-2:06 godz.);



Słupsk – Ustka (0,176 pary pociągów na dobę, wykorzystanie przepustowości linii 18%,
czas przejazdu 0:18 godz.);



Słupsk – Łeba (0,176 pary pociągów na dobę, wykorzystanie przepustowości linii 2366%, czas przejazdu 1:55 godz.).
W przywołanym planie transportowym wyższego rzędu wskazano, że dla usprawnienia

połączeń kolejowych pomiędzy miastami wojewódzkimi, innymi większymi miastami oraz
rejonami atrakcyjnymi turystycznie, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego powinni zapewnić skomunikowanie Słupska z kierunkami do Szczecinka i Ustki.
W miejscowościach obsługiwanych słupską komunikacją miejską (na obszarach gmin
ościennych) funkcjonują trzy czynne stacje i przystanki kolejowe – Kobylnica Słupska i Widzino na linii 405 w kierunku Szczecinka i Strzelinko w kierunku Ustki.
Linie kolejowe obejmujące Słupsk oraz lokalizację stacji kolejowych wokół Słupska,
w tym na terenie gmin obsługiwanych słupską komunikacją miejską, przedstawiono na rysunku 4.
Dworzec kolejowy Słupsk położony jest przy ul. Kołłątaja 32, w bliskim sąsiedztwie centrum miasta. W okolicach dworca kolejowego znajduje się dworzec autobusowy PKS

14

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym , Warszawa, październik 2012 r., s. 17.
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w Słupsku oraz przystanki komunikacji miejskiej, z których korzysta większość linii organizowanych przez ZIM w Słupsku. W ramach realizowanego projektu pn. „Wzrost atrakcyjności
systemu transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Słupskiej poprzez budowę węzła
integracyjnego Dworzec Kolejowy i Autobusowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych”, planowana jest przebudowa układu przystanków
tworzących węzeł przesiadkowy „Dworzec Kolejowy i Autobusowy” przy ul. Kołłątaja i Wojska
Polskiego.

Rys. 4. Linie kolejowe przebiegające przez Słupsk oraz lokalizacja
stacji i przystanków kolejowych w sąsiedztwie Słupska
Źródło: www.plk-sa.pl, dostęp w dniu: 27 stycznia 2014 r.

2.7. Czynniki demograficzne i motoryzacja
Czynnikami determinującymi popyt na usługi komunikacji miejskiej w Słupsku i gminach ościennych objętych planem, są:


liczba mieszkańców;



struktura wiekowa mieszkańców;



aktywność zawodowa i edukacyjna mieszkańców, w tym liczba uczniów i studentów;



wielkość i kierunki migracji;

oraz czynniki pochodne, takie jak liczba zarejestrowanych samochodów osobowych.
37
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Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., słupska komunikacja miejska obsługiwała obszar zamieszkały przez 131,7 tys. mieszkańców, w tym 94 849 osób (72,0%) – zamieszkałych w granicach miasta Słupska.
Strukturę ludności Słupska i gmin objętych planem – wg kryterium aktywności zawodowej – przedstawiono w tabeli 5. Dane w niej zawarte ilustrują niekorzystną strukturę aktywności zawodowej mieszkańców miasta Słupska i gminy Dębnica Kaszubska.
Tab. 5. Struktura ludności Słupska i gmin ościennych objętych planem w latach
2008-2012
Liczba mieszkańców w roku
Segment mieszkańców

2008

2009

2010

2011

2012

Dynamika
2012:2008
[%]

Miasto Słupsk
Liczba mieszkańców

97 331

97 087

96 022

95 542

94 849

97,45

− w wieku przedprodukcyjnym

16 456

16 132

15 846

15 525

15 253

92,69

− w wieku produkcyjnym

64 549

64 078

63 012

62 083

60 996

94,50

− w wieku poprodukcyjnym

16 326

16 877

17 164

17 934

18 600

113,93

w tym:

Gmina Dębnica Kaszubska
Liczba mieszkańców

9 518

9 576

9 821

9 822

9 810

103,07

− w wieku przedprodukcyjnym

2 283

2 262

2 260

2 229

2 176

95,31

− w wieku produkcyjnym

6 117

6 150

6 350

6 359

6 346

103,74

− w wieku poprodukcyjnym

1 118

1 164

1 211

1 234

1 288

115,21

w tym:

Gmina Kobylnica
Liczba mieszkańców

9 911

10 012

10 602

10 755

10 965

110,63

− w wieku przedprodukcyjnym

2 143

2 112

2 229

2 247

2 252

105,09

− w wieku produkcyjnym

6 660

6 762

7 180

7 243

7 356

110,45

− w wieku poprodukcyjnym

1 108

1 138

1 193

1 265

1 357

122,47

w tym:

Gmina Słupsk
Liczba mieszkańców

13 995

14 140

15 478

15 775

16 065

114,79

− w wieku przedprodukcyjnym

3 290

3 238

3 413

3 474

3 470

105,47

− w wieku produkcyjnym

9 368

9 505

10 462

10 603

10 783

115,10

− w wieku poprodukcyjnym

1 337

1 397

1 603

1 698

1 812

135,53

w tym:

Źródło: dane GUS.
38

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 39

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

W ciągu ostatnich pięciu lat zmniejszyła się liczba mieszkańców Słupska ogółem
(o 2,55%) i w wieku produkcyjnym (o 5,5%), wzrosła natomiast liczba mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym (o ponad 13%). Podobnie niekorzystne zmiany w aktywności zawodowej
mieszkańców wystąpiły w gminie Dębnica Kaszubska.
W latach 2008-2012 wzrosła liczba mieszkańców gmin ościennych, obsługiwanych
słupską komunikacją miejską: gminy Dębnica Kaszubska – o 3%, gminy Kobylnica – o prawie
11% i gminy Słupsk – o 14%. Wzrost liczby mieszkańców gmin ościennych wskazuje na rolę
tych obszarów jako zaplecza mieszkaniowego dla miasta Słupska. W latach 2008-2012 liczba
ludności w Obszarze Funkcjonalnym Miasta Słupska wzrosła o 934 osoby.
Prognozy demograficzne dla Słupska, sporządzone przez GUS i przedstawione w tabeli
6, zakładają utrzymanie i pogłębienie przedstawionych wyżej tendencji do 2025 r.
W konsekwencji przewidywanych zmian w strukturze demograficznej mieszkańców
Słupska należy liczyć się ze zmniejszeniem już do 2020 r. o ok. 15% liczby pasażerów kupujących bilety normalne (pełnopłatne) słupskiej komunikacji miejskiej i z jednoczesnym zwiększeniem się liczby uprawnionych do przejazdów bezpłatnych – o niemal 37% w stosunku
do liczby osób obecnie korzystających z tych uprawnień.
Tab. 6. Prognozowana liczba ludności Słupska w latach 2015-2025
Przedział wiekowy

Liczba mieszkańców w poszczególnych latach
2015

2020

2025

0-4

4 800

4 477

3 908

5-9

4 451

4 703

4 404

10-14

3 799

4 329

4 584

15-19

4 283

3 837

4 362

20-24

5 536

4 491

4 067

25-29

6 851

5 391

4 371

30-34

8 150

6 881

5 514

35-39

7 376

7 893

6 716

40-44

6 471

7 116

7 638

45-49

5 432

6 252

6 913

50-54

5 947

5 226

6 042

55-59

7 386

5 680

5 032

60-64

7 711

6 949

5 385
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Przedział wiekowy

Liczba mieszkańców w poszczególnych latach
2015

2020

2025

65-69

6 331

7 080

6 435

70-74

3 274

5 701

6 432

75-79

2 944

2 756

4 869

80-84

2 185

2 247

2 135

85 i więcej

1 749

2 095

2 307

94 676

93 104

91 114

Razem
Źródło: dane GUS.

Stopa bezrobocia dla Słupska, wg stanu na 31 września 2013 r., wynosiła 11,9%, przy
13,0% w skali kraju i w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia w powiecie słupskim
wyniosła w tym czasie 21,7%.15
Liczba bezrobotnych w Słupsku – wg stanu na 31 grudnia 2013 r. – wyniosła 4 776
osób, w tym 4 116 (86,2%) – bez prawa do zasiłku.
Średnie wynagrodzenie brutto na koniec 2012 r. kształtowało się w Słupsku na poziomie 3 234,17 zł brutto (przy 3 744,38 zł przeciętne w Polsce).
W strukturze wiekowej mieszkańców Słupska, przedstawionej na rysunku 5, wg stanu
na dzień 31 grudnia 2012 r. aż 47,7% populacji stanowili mieszkańcy w wieku, w którym
przysługują uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
Mieszkańcy z segmentu osób z przedziału wiekowego 25-59 lat (52,3% populacji)
w przeważającej większości nie posiadają uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych
(wyjątek stanowią studenci studiów zaocznych, osoby niepełnosprawne itp.) Jak jednak dowodzą wyniki badań marketingowych z innych miast, w tym z województw pomorskiego16,
segment ten tworzą w większości mieszkańcy podróżujący własnym samochodem osobowym. Jest to więc segment o dużym potencjale popytu dla transportu zbiorowego, który częściowo można przekształcić w popyt efektywny, kształtując ofertę przewozową zgodnie
z preferencjami i oczekiwaniami tych osób.

15

Dane PUP w Słupsku.
Badania marketingowe przeprowadzone w Gdyni w 2010 r. wskazują, że 40% mieszkańców w wieku 25-70 lat korzysta w podróżach miejskich zawsze lub przeważnie z samochodu osobowego.
40
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9 940
10%

4 425
5%

18 904
20%

12 009
13%

49 571
52%

0-4 lat

5-24 lat

25-59 lat

60-69 lat

pow.70 lat

Rys. 5. Struktura wiekowa mieszkańców Słupska
– stan na 31 grudnia 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Niekorzystnie dla popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego kształtują się
wskaźniki motoryzacji. Liczbę samochodów osobowych zarejestrowanych w Słupsku w latach
2002-2013 oraz jej prognozę na lata 2014-2024, przedstawiono na rysunku 6.
W 2013 r. w Słupsku, wg danych Wydziału Komunikacji UM w Słupsku, zarejestrowanych było ponad 40 tys. samochodów osobowych. Wskaźnik motoryzacji wyniósł więc ponad
436 samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców.
Przygotowana dla Słupska prognoza wskaźnika motoryzacji zakłada wzrost liczby samochodów osobowych do 41,5 tys. w 2015 r., 47,6 tys. – w 2020 r. i 53,8 tys. – w 2025 r.
Oznacza to przyrost liczby samochodów osobowych w kolejnych badanych latach do 2025 r.
odpowiednio o 7, 23 i 37%17, czyli osiągnięcie w 2025 r. wskaźnika motoryzacji na poziomie
624 samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców.

Opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl, dostęp: 31.10.2013 r., Miejskiego Zeszytu Statystycznego nr 19 oraz: J. Burnewicz, Prognoza rozwoju motoryzacji indywidualnej
w Polsce do 2020 r. [w]: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Pod. red.
B. Liberadzkiego, L. Mindura. WITE, Warszawa 2006.
41
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Rys. 6. Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Słupsku
i jej prognoza do 2025 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i UM w Słupsku.

W roku szkolnym 2013/2014 w Słupsku funkcjonowało łącznie 121 szkół i placówek
edukacyjnych, do których łącznie uczęszczało 16,5 tys. uczniów i przedszkolaków.
W mieście działało również 6 szkół wyższych, na których w roku akademickim
2013/2014 studiuje ok. 4,3 tys. studentów. Liczbę szkół i przedszkoli w Słupsku przedstawiono w tabeli 7 i 8, a specyfikację uczelni wyższych – wraz z liczbą studentów – w tabeli 9.
Tab. 7. Liczba przedszkolaków i uczniów w placówkach edukacyjnych
w Słupsku – stan na 16 grudnia 2013 r.
Rodzaj placówki oświatowej

Liczba przedszkolaków
i uczniów

Placówki publiczne
Przedszkola miejskie

2 180

Szkoły podstawowe

4 599

Gimnazja

1 959

Zasadnicze szkoły zawodowe

689

Technika

2 115

Licea ogólnokształcące

1 721

Razem szkoły publiczne

13 263
42
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Rodzaj placówki oświatowej

Liczba przedszkolaków
i uczniów

Placówki niepubliczne
Punkt przedszkolny

19

Przedszkola

585

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

25

Szkoły podstawowe

363

Gimnazja

628

Zasadnicze szkoły zawodowe

210

Technika

388

Licea ogólnokształcące

488

Licea profilowane

12

Policealne szkoły medyczne

488

Razem szkoły niepubliczne

3 206

Razem szkoły publiczne i niepubliczne

16 469

Źródło: dane UM w Słupsku.

Tab. 8. Liczba placówek edukacyjnych w Słupsku – stan na 16 grudnia 2013 r.
Rodzaj placówki oświatowej

Liczba placówek

Publiczne
Przedszkola Miejskie

19

Szkoły Podstawowe

9

Gimnazja

6

Szkoły ponadgimnazjalne

10

Razem szkoły publiczne

44
Niepubliczne

Przedszkola

14

Szkoły Podstawowe

2

Gimnazja

8

Szkoły ponadgimnazjalne

53

Razem szkoły niepubliczne

77

Razem szkoły publiczne i niepubliczne

121

Źródło: dane UM w Słupsku.
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Tab. 9. Uczelnie wyższe w Słupsku i ich studenci w roku akademickim 2013/2014
Liczba kierunków/specjalności

Nazwa uczelni
Akademia Pomorska

Liczba
studentów

23

3 306

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

1

268

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji,
Wydział Zamiejscowy

2

250

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku

1

216

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania

1

207

Społeczna Akademia Nauk

21

38

Razem:

49

4 285

Źródło: dane UM w Słupsku.

2.8. Czynniki społeczne
Główne czynniki społeczne, determinujące kształt oferty przewozowej, przedstawiono
w tabeli 10.
Tab. 10. Czynniki społeczne determinujące kształt oferty przewozowej słupskiej
komunikacji miejskiej – stan na 31 grudnia 2013 r.
Czynnik
Liczba bezrobotnych w Słupsku
Stopa bezrobocia w Słupsku
Liczba bezrobotnych w gminie Dębnica Kaszubska

Wielkość
4 776
11,9%
1 032

Liczba bezrobotnych gminie Kobylnica

639

Liczba bezrobotnych w gminie Słupsk

1 089

Liczba osób w Słupsku objętych pomocą społeczną – zasiłki celowe*

3 720

Liczba rodzin w Słupsku objętych pomocą społeczną – zasiłki celowe*

645

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto** [zł]
− w Słupsku

3 234,17 zł

- w województwie pomorskim

3 696,89 zł

- w Polsce

3 744,38 zł

* stan na 14.01.2014 r., ** stan na 31 grudnia 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i PUP w Słupsku.
44

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 45

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Transport publiczny jest instrumentem realizacji polityki społecznej władz publicznych.
Głównym jej celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oczekiwanego przez nich poziomu mobilności, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego.
Strukturę przejazdów w słupskiej komunikacji miejskiej – w zależności od posiadanego
przez pasażera biletu – przedstawiono na rysunku 7. Struktura pasażerów w 2013 r. została
określona na podstawie opracowania pt. „Opinia naukowa dotycząca wielkości i struktury

popytu oraz przychodowości sieci komunikacji miejskiej w Słupsku wraz z postulowanymi
zmianami w ofercie przewozowej" z 2006 r. oraz struktury sprzedaży biletów w 2013 r.

16,8%

25,0%

13,0%

19,8%
4,6%

0,8%

20,0%

Bilety jednoprzejazdowe ulgowe
Bilety okresowe ulgowe
Bilety specjalne
Gapowicze

Bilety jednoprzejazdowe normalne
Bilety okresowe normalne
Przejazdy bezpłatne - uprawnieni

Rys. 7. Struktura przejazdów w słupskiej komunikacji miejskiej w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne.

Podstawowym narzędziem realizacji określonej polityki społecznej za pośrednictwem
transportu miejskiego są uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że w 2013 r. w słupskiej komunikacji miejskiej 44,7% podróży wykonywano na podstawie uprawnień do przejazdów ulgowych, a 20,0% – na podstawie
uprawnień do przejazdów bezpłatnych. Oznacza to, że łącznie prawie 65% przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Słupsku zrealizowano na podstawie uprawnień o charakterze
socjalnym.
Szeroki zakres uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, z jednej strony
wpływa korzystnie na zakres realizacji polityki społecznej i transportowej (możliwość kreowania popytu w segmentach pasażerów uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłat45
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nych), z drugiej jednak strony niekorzystnie kształtuje relacje ekonomiczno-finansowe, uzależniając funkcjonowanie komunikacji miejskiej w coraz większym stopniu od dopłat budżetowych.
Obliczony dla Słupska udział pasażerów odbywających podróże bez ważnego biletu
i prawa do przejazdu bezpłatnego (tzw. „gapowiczów”) – wynoszący 4,6% ogółu pasażerów,
w porównaniu do reprezentatywnych wyników badań marketingowych w innych miastach
o liczbie mieszkańców ok. 100 tys. osób, w których ukształtował się w przedziale 6-12%,
można uznać za zadowalający.
W styczniu 2014 r. na liniach słupskiej komunikacji miejskiej obowiązywała taryfa opłat
przyjęta przez Radę Miejską w Słupsku uchwałą nr XXIV/346/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
Wprowadzony przywołaną uchwałą zakres uprawnień do przejazdów bezpłatnych
(dzieci do lat 6, osoby w wieku powyżej 70 lat, umundurowani funkcjonariusze, bezrobotni
bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, aktywnie poszukujący pracy, uprawnieni do zasiłku
okresowego z pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, ich opiekuni, inwalidzi, zasłużeni
honorowi dawcy krwi, kombatanci, pracownicy przewoźników) oraz ulgowych (dzieci w wieku
szkolnym, młodzież pobierająca naukę, emeryci i renciści po ukończeniu 60. roku życia oraz
uprawnieni na mocy ustaw), jest zbliżony do obowiązujących w innych miastach.
Sprzedaż biletów prowadzona jest:


w zakresie całego asortymentu biletów – w Centrum Obsługi Klienta na dworcu PKP,
w którym jednocześnie udzielane są informacje na temat funkcjonowania komunikacji
miejskiej;



w zakresie biletów jednoprzejazdowych i czasowych – w zewnętrznych punktach sprzedaży (kioski, sklepy – około 100 placówek);



w zakresie biletów jednoprzejazdowych i czasowych – za pośrednictwem telefonów komórkowych;



w zakresie biletów jednoprzejazdowych i czasowych – u kierowcy w pojeździe;



w zakresie biletów okresowych – poprzez serwis internetowy organizatora przewozów.
Funkcjonujący w Słupsku system sprzedaży biletów, wykorzystujący zróżnicowane ka-

nały dystrybucji i nadający mu cechy dystrybucji intensywnej, należy uznać za właściwy
i efektywny.
2.9. Czynniki gospodarcze
W strukturze podmiotów gospodarczych w Słupsku dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Strukturę wielkości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Słupsku, zaprezentowano w tabeli 11.
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Firmy zatrudniające do 9 osób stanowiły – wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. – ponad 96% ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Łącznie, w Słupsku zarejestrowanych było 13 290 podmiotów gospodarczych. Na obszarze miasta zlokalizowano 12 dużych
przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 osób.
Tab. 11. Struktura wielkości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w Słupsku – stan na 31 grudnia 2012 r.
Liczba zatrudnionych

Liczba podmiotów

0-9

12 777

10-49

389

50-249

112

250-999

10

1 000 i więcej

2

Razem

13 290

Źródło: dane GUS.

Duże i średnie przedsiębiorstwa oraz inne podmioty (instytucje, szkoły) stanowią znaczące źródła lub cele ruchu. Spośród większych przedsiębiorstw funkcjonujących w Słupsku,
ze względu na przedmiot niniejszego planu, na szczególną uwagę zasługują podmioty wymienione w p. 2.12.
W tabeli 12 przedstawiono podmioty gospodarcze wg rodzaju działalności. Dominującym rodzajem działalności gospodarczej w mieście są usługi, które – wg stanu na 31 grudnia
2012 r. – świadczyło 81,7% firm. Działalność przemysłową oraz budownictwo realizowało
17,4% przedsiębiorstw, a tylko 0,9% firm funkcjonowało w sektorach rolnictwa, leśnictwa,
łowiectwa i rybactwa.
Tab. 12. Struktura podmiotów gospodarczych w Słupsku wg sekcji PKD
– stan na 31 grudnia 2012 r.
Rodzaj działalności – sekcja PKD
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Przemysł i budownictwo
Usługi
Razem

Liczba podmiotów
121
2 307
10 862
13 290

Źródło: dane GUS.
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Wśród wszystkich podmiotów gospodarczych, aż 95,1% stanowiły przedsiębiorstwa
prywatne, co zaprezentowano w tabeli 13.
Tab. 13. Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych w Słupsku
– stan na 31 grudnia 2012 r.
Status własności

Liczba podmiotów

Sektor publiczny

651

Sektor prywatny

12 639

Razem

13 290

Źródło: dane GUS.

2.10. Ochrona środowiska naturalnego
Ochrona przyrody
Obszary chronionego krajobrazu to tereny wyróżniające się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub istniejące – albo odtwarzane –
korytarze ekologiczne. Obszary chronionego krajobrazu w Słupsku tworzą elementy rangi
regionalnej i lokalnej.
Strukturami przyrodniczymi o regionalnym znaczeniu ekologicznym są w Słupsku:


korytarz ekologiczny doliny Słupi – struktura przyrodnicza, o ważnej roli dla migracji roślin i zwierząt;



Lasek Południowy – ekosystem leśny w południowej części miasta, stanowiący fragment
rozległej struktury przyrodniczej, rozciągającej się wzdłuż doliny Słupi, stanowiącej otulinę Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
W lokalnych strukturach przyrodniczych w Słupsku wyróżnia się:



kompleks Lasku Północnego w dolinie Zieleńca, w północno-wschodniej części miasta,
powiązany z obszarami Doliny Słupi;



dolina strumienia Glaźne, prawego dopływu Słupi, w południowo-wschodniej części miasta;



na granicy z Gminą Kobylnica w południowo-zachodniej części miasta, mikropłat ekologiczny drobnych kompleksów leśnych przechodzący w kompleks leśny „Zębowiec", położony na północ od Bolesławic;



mikropłaty ekologiczne drobnych kompleksów leśnych i semileśnych;



mikropłaty ekologiczne zbiorników wodnych (oczek wodnych) – wraz z ich bezpośrednim
otoczeniem;
48
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tereny zieleni miejskiej takie jak: skwery, zieleńce, cmentarz i parki;



zgrupowania drzew i krzewów zieleni osiedlowej.
Ochrona powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadza cykliczny moni-

toring stanu zanieczyszczenia powietrza i dokonuje klasyfikacji poszczególnych obszarów
województwa pod względem poziomu zanieczyszczeń.
Klasa wynikowa strefy dla każdego zanieczyszczenia odpowiada najmniej korzystnej
spośród klasyfikacji uzyskanych wg parametrów dla tego zanieczyszczenia. Na podstawie klas
wynikowych, każdej strefie przypisuje się jedną klasę łączną, ze względu na kryteria dotyczące ochrony zdrowia i ochrony roślin. Łączna klasa strefy odpowiada najmniej korzystnej klasie uzyskanej z klasyfikacji wg zanieczyszczeń. Oznaczenie klas przyjęto wg instrukcji GIOŚ:


klasa A – jeżeli stężenia substancji na terenie danego obszaru nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych (nie jest więc wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza);



klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie danego obszaru przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines
tolerancji (należy zatem określić obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych, a także
przyczyny ich występowania – dotyczy wyłącznie pyłu PM2,5);



klasa C – jeżeli stężenia substancji na terenie danego obszaru przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku, gdy margines tolerancji
nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe i poziomy celów długoterminowych (należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych);



klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego
(nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza);



klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego (należy
dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020).
W województwie pomorskim klasyfikację wykonano w dwóch strefach: aglomeracji

trójmiejskiej oraz w strefie pomorskiej (w której znajduje się miasto Słupsk). Podział województwa na strefy zaprezentowano na rysunku 8.
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Wyniki przeprowadzonych w 2012 r. badań powietrza pozwalają zaliczyć obszar Słupska, wchodzący w skład strefy pomorskiej – w przekroju poszczególnych szkodliwych czynników – do następujących klas18:


SO2 (dwutlenek siarki) – klasa A;



NO2 (dwutlenek azotu) – klasa A;



PM10 (pył zawieszony – wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze) –
w 2012 r. stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego – klasa C;



Pb (ołów) – klasa A;



C6H6 (benzen) – klasa A;



CO (tlenek węgla) – klasa A;



O3 (ozon – wg poziomu docelowego) – klasa A, jednak przekroczony został poziom celu
długoterminowego, określony dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi – wg poziomu długoterminowego – klasa D2;



As (arsen) – klasa A;



Cd (kadm) – klasa A;



Ni (nikiel) – klasa A;



BaP (6-benzyloaminopuryna) – w 2012 r. stwierdzono przekroczenia wartości docelowej
stężenia średniorocznego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
we wszystkich stacjach badających ten wskaźnik w województwie – klasa C19;



PM2,5 (wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości 2,5 mikrometra lub mniejsze) – nie
wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej, powiększonej o margines tolerancji –
klasa B.
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza benzo-a-pirenem jest tzw. „niska emi-

sja”, czyli emisja komunikacyjna, emisja z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców
grzewczych oraz napływ ponadlokalnych zanieczyszczeń. Z tego powodu, przekroczenie stężeń dopuszczalnych występowało w sezonie jesienno-zimowym.

18
19

Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim w 2012 r. , Gdańsk 2013, s. 13.
Ibidem, s. 29.
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Rys. 8. Podział stref klasyfikacji zanieczyszczenia powietrza
w województwie pomorskim
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim w 2012 r. , Gdańsk 2013, s. 17.

Hałas
Klimat akustyczny na terenie miasta Słupsk kształtowany jest głównie przez hałas drogowy, którego poziom uzależniony jest od:


natężenia i struktury ruchu;



prędkości i płynności przejazdu pojazdów;



stanu technicznego pojazdów;



rodzaju i stanu nawierzchni.
Lokalnym źródłem emisji hałasu do środowiska jest także tabor kolejowy i przemysł.

Hałas komunikacyjny w mieście utrzymuje się od kilku lat na wysokim poziomie tj. w granicach 70-80 dB (bez uwzględnienia obwodnicy miasta – droga krajowa nr 6).
W listopadzie 2012 r., na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Instytut
Techniki Górniczej KOMAG Zakład Wibroakustyki Stosowanej w Gliwicach wykonał mapy
akustyczne dla wybranych odcinków dróg w Słupsku, o natężeniu powyżej 3 mln pojazdów
51
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rocznie. Analizie poddano 24 ulice na terenie miasta Słupska, w tym 12 ulic w ciągu drogi
krajowej nr 21, siedem ulic w ciągu byłej drogi krajowej nr 6, dwie ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 oraz trzy ulice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213.
Zmierzone poziomy hałasu przekraczały poziom 70 dB wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych – ulic: Szczecińskiej, Zamkowej, Lutosławskiego i Gdańskiej.20
Miasto Słupsk posiada opracowany w 2012 r. program ochrony środowiska, z planowaną realizacją celów operacyjnych średnio- i długookresowych. Elementem tego programu jest
ochrona przed hałasem.
Cele średniookresowe to ograniczenie poziomu hałasu komunikacyjnego wzdłuż głównych dróg oraz ochrona mieszkańców miasta przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia.
Celami długookresowymi są:


utrzymanie stanu akustycznego środowiska w obszarach, w których poziom hałasu jest
poniżej dopuszczalnego;



wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego;



prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na zróżnicowanie lokalizacji obiektów
w zależności od jego uciążliwości.
Z punktu widzenia ochrony środowiska, właściwym rozwiązaniem jest takie planowanie

sieci komunikacji miejskiej, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć emisję zanieczyszczeń wytwarzaną przez środki transportu publicznego. W tym zakresie pozytywne rezultaty można osiągnąć planując zakup autobusów wyposażonych w silniki o najwyższej czystości spalin i – jak to jest praktykowane w Słupsku – całotygodniowo alokując je na zadania
przewozowe o największej liczbie wozokilometrów.
W tabeli 14 zaprezentowano normy zanieczyszczeń EURO dla ciężkich pojazdów użytkowych.

20

Wykonanie map akustycznych na terenie miasta Słupska dla wybranych odcinków dróg o natężeniu
powyżej 3 mln pojazdów rocznie, Słupsk, listopad 2012, s. 10.
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Tab. 14. Wartości graniczne emisji szkodliwych składników spalin
wg europejskich norm dla ciężkich pojazdów użytkowych
Norma

Emisja w g/kWh
CO (tlenek węgla)

Emisja w szt./kWh

HC (węglowodory)

NOx (tlenki azotu)

PM (cząstki pyłu)

EURO-1

4,5

1,1

8,0

612

EURO-2

4,0

1,1

7,0

250

EURO-3

2,1

0,66

5,0

100

EURO-4

1,5

0,46

3,5

20

EURO-5

1,5

0,46

2,0

20

EURO-6

1,5

0,13

0,4

10

Źródło: Rozporządzenia Komisji UE 582/2011, 595/2009, Urszula Kwaśniak, Michał Janicki, Czesław
Kolanek, Emisja CO i NOx pochodzących z silników spalinowych pojazdów samochodowych na tle

norm EURO, Transport Miejski i Regionalny, nr 8, 2012 r., s. 24.

Oddziaływanie na środowisko trakcji spalinowej w komunikacji miejskiej zależy od roku
produkcji eksploatowanych pojazdów. Autobusy najstarsze, w wieku ponad 14 lat (w 2000 r.
wprowadzono normę EURO 3 – pierwszą obowiązkową także dla autobusów) mogą nie spełniać żadnej z norm czystości spalin – nawet przy najbardziej starannej eksploatacji.
Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., do realizacji przewozów w komunikacji miejskiej jej jedyny operator – MZK Sp. z o.o. w Słupsku – wykorzystywał łącznie 59 pojazdów.
Wszystkie eksploatowane pojazdy były niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych. Średni wiek taboru wyniósł 11,4 lat.
Strukturę taboru autobusowego eksploatowanego przez MZK Sp. z o.o. w Słupsku –
wg kryterium wieku – przedstawiono na rysunku 9.
Strukturę wiekową taboru eksploatowanego na liniach słupskiej komunikacji miejskiej
należy uznać za poprawną. W wyniku realizacji projektu ze wsparciem środków unijnych
pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez

budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb
osób niepełnosprawnych” w ramach zadania 2 planowany jest zakup 5 szt. autobusów jednoczłonowych o długości ok. 12 m, zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz 3 szt.
autobusów dwuczłonowych o długości ok. 18 m, zasilanych olejem napędowym.
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35,6%

20,3%

6,8%
37,3%
do 3 lat

4 do10 lat

11 do 15 lat

pow. 15 lat

Rys. 9. Struktura wiekowa taboru autobusowego MZK Sp. z o.o. w Słupsku
– stan na 31 października 2013 r.
Źródło: dane ZIM w Słupsku.

Niniejszy plan nie ingeruje w obszary szczególnie chronione, a określone w nim działania dążą do zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu publicznego na środowisko.
Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
na lata 2014-2024 dla miasta Słupska i gmin, które zawarły z miastem Słupskiem porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego, nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000 (art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
2.11. Dostęp do infrastruktury transportowej
Układ uliczno-drogowy
Układ ulic i dróg w Słupsku, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tworzyło 336 ulic
o łącznej długości 151,033 km, w tym:


7,902 km dróg krajowych;



7,318 km dróg wojewódzkich;



13,219 km dróg powiatowych;



122,594 km dróg gminnych.
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Przez teren miasta przebiegają dwie drogi o charakterze ponadregionalnym (drogi krajowe nr 6 i 21), dwie drogi o charakterze regionalnym (drogi wojewódzkie nr 210 i 213) oraz
drogi o charakterze ponadlokalnym i lokalnym.
Podstawowy układ uliczny miasta tworzą ulice: Gdańska, Szczecińska, Portowa, Bohaterów Westerplatte, Poznańska, al. 3 Maja i Kaszubska.
Oddanie do użytku w 2010 r. obwodnicy miasta, prowadzącej przez gminy wiejskie Kobylnica i Słupsk, po południowej stronie miasta, znacznie odciążyło główną oś komunikacyjną
Słupska w kierunku wschód-zachód.
Droga krajowa nr 21 Miastko – Słupsk – Ustka odgrywa ważną rolę, łącząc dwie równolegle biegnące drogi krajowe nr 6 i 20. Droga ta, prowadząc intensywny ruch przez centrum miasta sprawia, że tereny znajdujące się w jej obrębie są przestrzeniami publicznymi
o niewykorzystanym potencjale.
Niezbędnym elementem pozwalającym na ograniczenie ruchu samochodowego w komunikacji wewnątrzmiejskiej, jest rozbudowa istniejącego systemu komunikacji publicznej –
poprzez zwiększenie jej dostępności i poprawę jakości podróżowania. Pożądane jest w związku z tym tworzenie także nowych (nie tylko autobusowych, ale i rowerowych) sieci systemu
komunikacji publicznej – wraz z niezbędną infrastrukturą służącą obsłudze podróżujących
(węzły przesiadkowe, miejsca oczekiwania podróżnych, strefy parkingowe i inne).
W kontekście zmian w Śródmieściu, związanych z przebiegiem drogi krajowej nr 21,
rozpoczęto planowanie i realizację inwestycji „ring miejski”, która obejmuje:


budowę i przebudowę ul. Koszalińskiej – wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi;



przebudowę i budowę ulic 11 Listopada, Piłsudskiego oraz Rejtana – na odcinku
od ul. Szczecińskiej do ul. Grunwaldzkiej;



przebudowę ul. Braci Staniuków oraz budowę połączenia do ul. Portowej – przez SSSE;



przebudowę i budowę ulic: Słonecznej, Rybackiej i Leśnej – na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Hubalczyków.
Mapę planowanego „ringu miejskiego” oraz przebieg obwodnicy miasta zaprezentowa-

no na rysunku 10.
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Rys. 10. Koncepcja „ringu miejskiego” w Słupsku
Źródło: www.zimslupsk.com, dostęp w dniu: 27 stycznia 2014 r.
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W tabeli 15 zestawiono inwestycje transportowe przewidziane do realizacji w ramach
Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Słupska na lata 2013-2016 i 2014-2017. Stan
na 24.01.2014 r.
Tab. 15. Inwestycje transportowe przewidziane do realizacji w ramach
Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta Słupska
na lata 2013-2016 i 2014-2017
Nazwa projektu
Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie
I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Słupska na lata 2009-2015

Koszt
realizacji
[tys. zł]

Założony rok
realizacji

36 467,3

2008-2014

191 263,2

2008-2015

467,4

2013-2014

Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku

3 000,0

2015

Przebudowa ulic Chełmońskiego i Narutowicza w Słupsku

1 000,0

2016

Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego i ul. Orłowskiego w Słupsku – wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej
na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej

2 200,0

2014-2016

Przebudowa Mostu Kaszubskiego w ciągu ul. Kilińskiego
w Słupsku

3 120,0

2013-2014

Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi – al. 3 Maja
w Słupsku

2 500,0

2014-2015

Przebudowa ul. Chrobrego w Słupsku

2 100,0

2014-2015

645,0

2016

2 800,0

2016

220,0

2015

Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku

3 120,0

2015-2016

Budowa ulic Malinowej i Sadowej w Słupsku

3 500,0

2015

Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku

3 600,0

2014

650,0

2014

Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku
Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką
nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej i Leśnej)
– wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych „Przy Obwodnicy”

Budowa ul. Jałowcowej w Słupsku
Budowa ul. Sułkowskiego w Słupsku
Przebudowa ulic Szafranka i Aluchny-Emelianow w Słupsku

Przebudowa układu drogowego obejmującego
ciąg ulic Kolejowej i Kilińskiego w Kobylnicy
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Nazwa projektu

Koszt
realizacji
[tys. zł]

Założony rok
realizacji

Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska – poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I

28 166,3

2013-2015

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zwiększenie efektywności infrastruktury drogowej poprzez budowę
Inteligentnego Systemu Transportowego dla Miasta Słupska”

400,0

2015-2016

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Rowerowy Słupsk – powiązanie dróg rowerowych w kompleksową
sieć dla FOMS”

1 500,0

2015-2016

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Mobilne
Dwumiasto – system zrównoważonego transportu zbiorowego na obszarze funkcjonalnym Słupska”

300,0

2014-2015

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa
połączenia Miasta Słupska oraz miejscowości Swochowo”

300,0

2015

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa
połączenia Miasta Słupska i Strzelina w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Słupsku oraz drogi w Gminie Słupsk – wraz z budową
i przebudową ul. Zachodniej od ul. Grunwaldzkiej
do al. 3 Maja”

300,0

2015

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa
połączenia Miasta Słupska i Bierkowa w ciągu ul. Legionów
Polskich w Słupsku oraz drogi w Gminie Słupsk od granicy
administracyjnej do ul. Lipowej w Bierkowie – wraz z budową
nowego połączenia pomiędzy ul. Legionów Polskich
i al. 3 Maja w Słupsku”

300,0

2015

Przebudowa układu drogowego obejmującego ciąg ulic Kolejowej i Kilińskiego w Kobylnicy

650,0

2014

Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku

3 600,0

2014-2015

Budowa ulic Malinowej i Sadowej w Słupsku

3 500,0

2015

Źródło: dane UM w Słupsku.

W tabeli 16 przedstawiono planowane na lata 2014-2020 najważniejsze inwestycje
miejskie, do których zakłada się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego i których realizacja poprawi warunki funkcjonowania transportu zbiorowego w Słupsku.
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Tab. 16. Planowane na lata 2014-2020 najważniejsze inwestycje miejskie,
do których zakłada się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego
i których realizacja poprawi warunki funkcjonowania transportu zbiorowego
Lp.

Nazwa inwestycji

Planowana
realizacja

Przewidywany koszt
[zł]

Źródła
finansowania
zewnętrznego

1.

Nowy przebieg drogi krajowej nr 21
w Słupsku

2014-2015

191 263 199

PO IiŚ
2007-2013

2.

Wzrost atrakcyjności systemu transportu
zbiorowego na obszarze miasta Słupska –
poprzez budowę węzła integracyjnego
wraz z infrastruktura towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I

2014-2015

28 145 380

RPO WP
2007-2013

3.

Nowe połączenie DK 21 z DW 210 w ciągu
ulicy Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej –
wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych Przy Obwodnicy
w Słupsku

2016-2020

125 660 000

RPO WP
2014-2020

4.

System zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Słupska

2014-2018

85 000 000

ZPT RPO WP
2014-2020

5.

Zwiększenie efektywności infrastruktury
drogowej – poprzez budowę Inteligentnego Systemu Transportowego dla Miasta
Słupska

2015-2019

15 000 000

RPO WP
2014-2020

6.

Wzrost atrakcyjności systemu transportu
zbiorowego na obszarze miasta Słupska – Etap II (wyłącznie w przypadku akceptacji realizacji Etapu I z pkt.2)

2016-2019

15 000 000

RPO WP
2014-2020

9.

Przebudowa mostu Kaszubskiego w ciągu
ul. Kilińskiego

10.

Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi – al. 3 Maja w Słupsku

2014

2014-2015

3 000 000

Subwencja
ogólna
Skarbu Państwa

2 500 000

Subwencja
ogólna
Skarbu Państwa

Źródło: dane UM w Słupsku.

W ramach wymienionych inwestycji, przewidziano realizację ważnego projektu dla rozwoju słupskiej komunikacji miejskiej pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą
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towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I”, finansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
W projekcie tym przewidziano realizację dwóch zadań:
I. realizowanego przez Lidera Projektu – Miasto Słupsk – obejmującego infrastrukturę
związaną z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej:
−

wdrożenie kompleksowego systemu nadzoru ruchu i elektronicznej informacji pasażerskiej oraz utworzenie Centrum Nadzoru Ruchu ZIM Słupsk, w tym: montaż 22 tablic elektronicznych na wyznaczonych przystankach autobusowych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej i modemami GPRS/EDG, montaż modułów lokalizacyjnych GSM w pojazdach, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania serwerowego, integracja oprogramowania serwerowego z systemem do planowania rozkładu
jazdy;

−

przebudowę układu przystanków tworzących węzeł przesiadkowy „Dworzec Kolejowy
i Autobusowy” przy ul. Kołłątaja i Wojska Polskiego;

−

zapewnienie priorytetu dla komunikacji zbiorowej i rowerów na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Szczecińskiej, w tym m.in. przebudowa sygnalizacji świetlnej na sygnalizacje z priorytetem dla pojazdów komunikacji miejskiej, remont nawierzchni skrzyżowania i dobudowa lewego pasa ruchu w celu wyodrębnienia z istniejącej jezdni buspasa,
budowa śluzy autobusowej zapewniającej priorytet dla autobusów opuszczających
skrzyżowanie i przebudowa zatok przystankowych;

−

zapewnienie dostępu do zintegrowanego węzła przesiadkowego rowerzystom i pieszym – poprzez przebudowę i budowę niektórych elementów drogi rowerowej, z ciągiem pieszym Szczecińska – Sobieskiego – al. 3 Maja – Kołłątaja, połączenia największych osiedli mieszkaniowych (os. Niepodległości, os. Piastów, os. Sobieskiego,
i os. Batorego) z centrum miasta i dworcami PKP i PKS;

−

przeprowadzenie szkoleń dla 100 kierowców z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych – w ramach instrumentu elastyczności.

II. realizowanego przez operatora – obejmującego zakup nowych autobusów i przebudowę
zaplecza technicznego transportu zbiorowego:
−

zakup 8 szt. nowych autobusów spełniających wymagania w zakresie emisji substancji szkodliwych oraz hałasu do otoczenia, w tym 5 sztuk autobusów 12-metrowych
zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz 3 sztuk autobusów 18-metrowych,
zasilanych olejem napędowym;
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−

modernizację myjni samochodowej;

−

przebudowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji;

−

modernizację obiektów zaplecza technicznego;

−

dostosowanie hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r. projekt ten podlegał ocenie formalnej.
W Słupsku rozbudowywany jest układ dróg rowerowych i podsystemu rowerowego,

z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi. Na rysunku 11 przedstawiono ścieżki rowerowe
na terenie Słupska (stan istniejący), a na rysunku 12 – koncepcję przebiegu planowanych
dróg rowerowych.

Rys. 11. Schemat ścieżek rowerowych na terenie Słupska
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słupsku,
podkład mapowy: www.openstreetmap.org

Długość ścieżek rowerowych w Słupsku – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. –
wynosiła 32,3 km (w tym 19,2 km zbudowane w latach 2005-2013). Przez miasto przechodzi
lokalny szlak rowerowy „Elektrowni Wodnych”.
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Rys. 12. Koncepcja dróg rowerowych w Słupsku
Źródło: UM w Słupsku
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W przyszłości przez Słupsk prowadzić będą planowane nowe trasy rowerowe:


międzyregionalna trasa nr 14 „Przez Zielone Serce Pomorza” (oznakowanie oraz poprawa
infrastruktury w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego „Zielone Serce
Pomorza”);



trasa międzynarodowa – łącznik do R-10 (na odcinku węzeł przy dworcu PKP – ul. Kołłątaja – al. 3 Maja – Bruskowo Wlk. – Pęplino) – realizacja w ramach strategicznego programu woj. pomorskiego.
W ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu

zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I”, w odniesieniu do podsystemu komunikacji rowerowej, zakłada się:
1. Przebudowę ścieżki rowerowej oraz chodnika po północnej stronie ul. Szczecińskiej
na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Sobieskiego (pas drogowy) – nawierzchnia ścieżek
wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Na długości 10 m drogi od skrzyżowań
i na przecięciu jezdni zastosowana będzie nawierzchnia antypoślizgowa typu „antiskid”,
zwiększająca bezpieczeństwo użytkowników drogi rowerowej – poprzez wyeliminowanie
możliwości poślizgu, zwłaszcza na mokrej nawierzchni i kolizji z pojazdami poruszającymi
się jezdnią. Każdy przejazd i przejście będzie zabezpieczone barierkami zapewniającymi
bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom. W obrębie skrzyżowań dla rowerzystów zostaną
zlokalizowane barierki postojowe, które umożliwiają postój bez konieczności zejścia z roweru. Wszystkie te rozwiązania są ponadstandardowe – zapewniające bezpieczeństwo
zarówno rowerzystom jak i pieszym.
2. Przebudowę i budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż al. 3 Maja oraz ulic Wolności i Kołłątaja (pas drogowy). Poza rozwiązaniami przyjętymi dla ścieżki w punkcie powyżej, dodatkowo przed przejazdami dla rowerów, w miejscach gdzie będzie to możliwe,
ścieżka rozszerzać się będzie do 3 metrów.
3. Budowa parkingu dla rowerów Bike & Ride w pasie drogowym ul. Kołłątaja na wysokości
Dworca PKP. Lokalizacja zadaszonego, oświetlonego, modułowego parkingu dla 40 rowerów przewidywana jest na istniejącym trawniku, znajdującym się w zachodniej części
ul. Kołłątaja, przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego. Szerokość parkingu wynosić będzie 6,5 m, natomiast długość – 10,5 m.21

21

Studium wykonalności dla projektu pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego
na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap 1, Słupsk 2013, s. 78-79.
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Lokalizację na obszarze Słupska poszczególnych elementów projektu, związanych z inwestycjami rowerowymi, przedstawiono na rysunku 13.

Rys. 13. Lokalizacja poszczególnych elementów projektu na terenie Słupska
związanych z inwestycjami rowerowymi
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słupsku,
podkład mapowy: www.openstreetmap.org.

Relatywna atrakcyjność transportu publicznego w miastach jest kształtowana poprzez
wzrost atrakcyjności oferty tego transportu oraz tworzenie barier dla nieograniczonego rozwoju motoryzacji indywidualnej – poprzez obniżanie swobody użytkowania samochodów
osobowych i dostępu przez użytkowników samochodów do infrastruktury transportowej,
w tym przede wszystkim do miejsc parkingowych.
W obszarze Śródmieścia i Podgrodzia znajduje się około 2 300 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych, z tego około 40% wszystkich miejsc parkingowych znajduje się
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na parkingach wydzielonych, 16% stanowią miejsca postojowe w zatokach postojowych,
około 30% to miejsca do parkowania wzdłuż krawężników, około 14% – inne miejsca.22
Największe parkingi wydzielone usytuowane są przy centrach handlowych oraz przy
dworcu kolejowym. Istniejące parkingi w czasie otwarcia placówek handlowo-usługowych są
intensywnie wykorzystywane, przy czym jednocześnie są wykorzystywane przez mieszkańców (około 15 tys. osób w Śródmieściu), dla których ogólnodostępne miejsca postojowe stanowią często podstawowe miejsce parkowania długookresowego.
W celu zwiększenia rotacji samochodów na miejscach parkingowych zdecydowano się
utworzyć Strefę Płatnego Parkowania, obejmującą około 1 400 miejsc postojowych.23
Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., Strefą Płatnego Parkowania objęte były ulice:


Armii Krajowej (na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Partyzantów);



Bema;



Dominikańska;



Filmowa;



Grodzka;



Jagiełły;



Jana Pawła II;



Jedności Narodowej;



Konopnickiej;



Kowalska;



Łukasiewicza;



Mickiewicza (na odcinku od ul. Tuwima do ul. Wojska Polskiego);



Mikołajska;



Mostnika;



Murarska;



Niedziałkowskiego;



Nowobramska;



Nullo;



Partyzantów (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sądowej);



Piekiełko;



Plac Zwycięstwa;



Powstańców Warszawskich;



Sądowa;

22
23

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupska 2009-2015, aktualizacja, Słupsk 2013, s. 57.
dane ZIM w Słupsku.
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al. Sienkiewicza;



Stary Rynek;



Starzyńskiego;



Szarych Szeregów;



Teatralna;



Waryńskiego;



Wileńska (na odcinku od Tuwima do ul. Wojska Polskiego);



Wojska Polskiego;



Zamenhofa.24
Obszar Strefy Płatnego Parkowania przedstawiono na rysunku 14.

Rys. 14. Strefa Płatnego Parkowania w Słupsku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZIM w Słupsku,
podkład mapowy: www.openstreetmap.org.

24

www.zimslupsk.com, dostęp: 27 stycznia 2014 r.
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W styczniu 2014 r. pierwsza godzina parkowania kosztowała 2,50 zł, druga godzina –
3,00 zł, trzecia – 3,60 zł, a każda kolejna – ponownie 2,50 zł. Opłatę minimalną ustalono
na poziomie 0,50 zł – za pół godziny parkowania.
Z punktu widzenia celu niniejszego planu należy stwierdzić, że wysokość opłat parkingowych powinna być ustalana w powiązaniu z cenami biletów jednorazowych komunikacji
miejskiej w taki sposób, aby zachęcać użytkowników samochodów osobowych w większym
stopniu do korzystania z transportu publicznego. W tym kontekście, wysokość opłat za parkowanie, obowiązującą w Słupsku, należy uznać za umiarkowaną.
Główne węzły przystankowe w transporcie miejskim Słupska, umożliwiające dogodne
przesiadki i generujące największy ruch pasażerów, wymieniono w tabeli 17, natomiast
w tabeli 18 przedstawiono najbardziej obciążone przystanki – wraz z łączną liczbą pasażerów
wsiadających i wysiadających w dniu powszednim.
Tab. 17. Główne węzły przystankowe w transporcie miejskim Słupska
Lp.

Węzeł przesiadkowy (zespół przystanków)

Liczba stanowisk w każdym kierunku

1.

Pl. Dąbrowskiego

1

2.

Dworzec Kolejowy i Autobusowy

1

3.

Sienkiewicza

1

4.

Wiejska

1

5.

Urząd Skarbowy

1

Źródło: dane ZIM w Słupsku.

Tab. 18. Najbardziej obciążone przystanki w Słupsku
Lp.

Węzeł przesiadkowy (zespół przystanków)

Suma pasażerów
wysiadających i wsiadających
w dniu powszednim

1.

Os. Niepodległości

5 260

2.

Dworzec Kolejowy i Autobusowy

3 792

3.

Szpital

2 981

4.

Os. Westerplatte

2 349

5.

Pl. Dąbrowskiego

2 283

6.

Os. Batorego

1 938

Źródło: dane ZIM w Słupsku.
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2.12. Źródła ruchu
W Słupsku największe źródła ruchu stanowią:


szkoły;



uczelnie wyższe;



duże zakłady pracy;



obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne;



duże placówki handlowo-usługowe.
W tabeli 19 wymieniono lokalizacje największych szkół i placówek oświatowych w Słup-

sku (uwzględniono szkoły i placówki oświatowe liczące powyżej 250 uczniów lub studentów).
Tab. 19. Lokalizacja placówek oświatowych w Słupsku liczących powyżej 250
uczniów – stan na 31 grudnia 2013 r.
Placówka oświatowa

Adres placówki

Liczba
uczniów
(studentów)

Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Wł. Reymonta
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6
 VI Liceum Profilowane
 Technikum nr 6

ul. Szczecińska 36

848

ul. Szczecińska 60

844

ul. Niedziałkowskiego 2

743

ul. Mickiewicza 32

718

ul. Szymanowskiego 5

511

 Technikum Uzupełniające nr 6
 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów
Polskich
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Technikum nr 1
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
 Technikum nr 4
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 Gimnazjum nr 3
 II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Zespół Szkół Technicznych
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Technikum nr 3
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Placówka oświatowa

Adres placówki

Liczba
uczniów
(studentów)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
 Gimnazjum nr 6 im. Ireny Sendlerowej

ul. Zaborowskiej 2

390

ul. Królowej Jadwigi 3

357

ul. Partyzantów 24

349

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polonii

ul. Kulczyńskiego 1a

670

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gryfitów

ul. Hubalczyków 7

665

ul. Leszczyńskiego 17

613

ul. Banacha 5

587

ul. Grottgera 10A

566

ul. Szarych Szeregów 15

496

ul. Banacha 17

445

ul. Pobożnego 2

432

ul. Lotha 3

422

ul. Lutosławskiego 23

401

V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

ul. Deotymy 15a

396

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Sobieskiego 3

384

ul. Starzyńskiego 6

371

ul. Grottgera 13

353

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdr. por. Stanisława
Hryniewieckiego

ul. Małachowskiego 9

294

Akademia Pomorska

ul. Arciszewskiego 22

3 306

ul. Koszalińska 9

250

ul. Bałtycka 29

268

 III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej
– Curie
Zespół Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Technikum nr 2
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Technikum nr 5
 IX Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego
IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
Wydział Zamiejscowy
Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słupsku.
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W tabeli 20 wyszczególniono największe podmioty gospodarcze na obszarze objętym
planem – wraz z ich lokalizacją oraz liczbą zatrudnionych w nich osób.
Tab. 20. Lokalizacja wybranych największych podmiotów gospodarczych na obszarze objętym planem – stan na 31 stycznia 2014 r.
Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Scania Production Słupsk S.A.

Liczba pracowników

ul. Grunwaldzka 12

542

Włynkówko 49B

400

Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3

371

Curver Poland Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 34

360

ul. Szczecińska 112

300

ul. Poznańska 54

277

ul. Owocowa 24

230

ul. Lutosławskiego 17A

225

ul. Orzeszkowej 1

213

ul. Grottgera 15

204

ul. Prof. Poznańskiego 1A,
Kobylnica

200

ul. Braci Staniuków 18

196

ul. Portowa 16A

190

ul. Portowa 33

170

Włynkówko 49A

158

ul. Braci Staniuków 16

130

ul. Borchardta 79

104

ul. Portowa 7

103

Przetwórstwo Rybne „Łosoś” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
STAKO S.J.
Gino Rossi S.A.
PLAST-BOX S.A.
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku
„Paula Fish” Sławomir Gojdź Sp. J.
M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o.
NordGlass II Sp. z o.o.
KAPENA S.A.
HYDRO-NAVAL Adkonis, Michałek, Sobków Sp. J.
Interstyl Jan Reichert
BAJCAR Bronisław Bajcar
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Słupsku.

Wśród obiektów, które wpływają na mobilność mieszkańców miast, ważną rolę odgrywają także obiekty sportowe, sklepy wielkopowierzchniowe, obiekty kulturalne i instytucje
użyteczności publicznej.
Sklepy wielkopowierzchniowe, główne obiekty sportowe i kulturalne w Słupsku, oddziałujące na mobilność mieszkańców, przedstawiono odpowiednio w tabelach 21 i 22.
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Tab. 21. Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w Słupsku
– stan na 31 stycznia 2014 r.
Nazwa obiektu

Adres

Centrum Handlowe Jantar

ul. Szczecińska 58

Galeria Słupsk

ul. Tuwima 32-33

Galeria Handlowa PODKOWA

ul. Starzyńskiego 6-7

Hala Targowa „Pod wieżą”

ul. Banacha 6A

Castorama

ul. Hubalczyków 2

Centrum Handlowe Wokulski

ul. Kołłątaja 1

Galeria Passo

ul. Tuwima 3-4

Skwer Handlowy RECE

ul. Wolności 6

Centrum Handlowe Manhattan

ul. Wileńska 7

Kaufland

ul. Kołłątaja 25

E.Leclerc

ul. Szczecińska 36K

Źródło: ZIM w Słupsku.

Tab. 22. Główne obiekty sportowe i kulturalne o znaczeniu ruchotwórczym
w Słupsku – stan na 31 stycznia 2014 r.
Nazwa obiektu/placówki

Adres

Obiekty sportowe
Stadion Słupskiego Klubu Piłkarskiego „Gryf 95”
Stadion 650-lecia (SOSiR)
Park Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Zielona 8
ul. Madalińskiego 1
ul. Rybacka

Kąpielisko miejskie im. J. Trendla

ul. Arciszewskiego

Pływalnia kryta (SOSiR)

ul. Szczecińska 99

Hala Gryfia (SOSiR)

ul. Szczecińska 99

Hala Judo

ul. Madalińskiego 1

Hala bokserska

ul. Ogrodowa 5

Korty tenisowe

ul. Madalińskiego 1

Boisko ORLIK

ul. Wiatraczna

Boisko wielofunkcyjne

ul. Wiatraczna

Boisko ORLIK
Skatepark

ul. Krzywoustego
ul. Małcużyńskiego
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Nazwa obiektu/placówki

Adres

Obiekty kulturalne
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej
Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku
Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Grodzka 3
ul. Lutosławskiego 1
ul. Szarych Szeregów 8

Młodzieżowe Centrum Kultury
Słupski Ośrodek Kultury
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

al. 3 Maja 22
ul. Braci Gierymskich 1
ul. Jana Pawła II 3
ul. Dominikańska 5-9
ul. Partyzantów 31a

Multikino

ul. Szczecińska 58

Źródło: dane UM w Słupsku.

Wśród innych obiektów, które wpływają na mobilność mieszkańców miast i mają charakter ruchotwórczy, należy wymienić także:


urzędy:
−

Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3;

−

Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14;

−

Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34;

−

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10;

−

Urząd Celny w Słupsku, ul. Portowa 13B;

−

Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiewicza 18;

−

Sąd Rejonowy w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 13;

−

Urząd Skarbowy w Słupsku, ul. Szczecińska 59;

−

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Fabryczna 1;

−

Pomorski Urząd Wojewódzki – Delegatura w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1;

−

Narodowy Fundusz Zdrowia – Pomorski Oddział Wojewódzki – Delegatura w Słupsku,
ul. Poniatowskiego 4;



szpitale i przychodnie:
−

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, ul. Hubalczyków 1;

−

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupsku, ul. Morcinka 20;

−

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w tym: Przychodnie Rejonowe dla Dorosłych (ul. Tuwima 37, ul. Łokietka 6, ul. 11 Listopada 7 i ul. Bohaterów
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Westerplatte 1) oraz Przychodnie Rejonowe dla Dzieci (ul. Wojska Polskiego 49,
ul. Łokietka 6, ul. 11 Listopada 7 i ul. Bohaterów Westerplatte 1);
−

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie, ul. Szpitalna 2;

−

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 67;

−

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej POLO w Słupsku, ul. Wileńska 30;

−

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Rehabilitacji, ul. Sygietyńskiego 5;

−

Centrum Zdrowia „SALUS” – Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego spółka z o.o.,
ul. Zielona 8;

−

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „IDEA-DENT”, ul. Prosta 1/3C;

−

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SIDES”, ul. Moniuszki 7F/1;

−

Zespół Przychodni Prywatnych Podmiotów Leczniczych w Zakresie Okulistyki, Laryngologii, Kardiologii i Diabetologii, ul. Jana Pawła II 1;

−

Hospicjum Miłosierdzia Bożego, ul. Druyffa 2;

−

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, ul. Szarych
Szeregów 21;

−

Lekarska Spółdzielnia Pracy, Plac Dąbrowskiego 6.

2.13. Plany zrównoważonego rozwoju transportu publicznego wyższego szczebla
Do czasu opracowania niniejszego planu transportowego jedynym ogłoszonym planem
wyższego szczebla jest „Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w zakresie

sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich
w transporcie kolejowym”.
W przytoczonym planie transportowym wyższego rzędu zwraca się uwagę na niski stopień dostosowania taboru i infrastruktury transportu kolejowego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tylko 12% pociągów międzywojewódzkich jest przystosowanych do przewozu
tych osób. Podkreślono również brak dostosowania do przewozu rowerów i wózków – brak
dostosowania do bezpośredniego wprowadzania do taboru rowerów z peronu (bez podnoszenia).
Plan przewiduje, że najbardziej prawdopodobne zapotrzebowanie na przewozy kolejowe międzywojewódzkie w 2020 r. wyniesie 55 mln pasażerów i 36,4 mln pociągokm na rok.
Oznacza to prognozowany wzrost przewozów w stosunku do 2010 r. odpowiednio o 9,34
i 3,40%. Praca eksploatacyjna w przewozach międzywojewódzkich objętych dofinansowaniem z budżetu państwa, wzrośnie do 40,907 mln pociągokm w 2020 r. (wzrost w stosunku
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do 2012 r. o 23,56%), natomiast liczba pasażerów – do 30,686 mln (z 26,395 mln pasażerów
w 2012 r. – wzrost o 16%).
Miasto Słupsk zostało w tym planie określone jako kluczowy punkt handlowy. Wskazano, że dla usprawnienia połączeń z miastami powyżej 20 tys. mieszkańców, inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego powinni dokonać przeglądu połączeń dla kierunków
do Szczecinka i Ustki.
Miasto Słupsk jest jednocześnie powiatem grodzkim, a więc jedynym planem transportowym wyższego szczebla, jaki może być uchwalony w przyszłości, jest plan transportowy dla
województwa pomorskiego. Plan ten będzie obejmował przewozy pasażerskie o charakterze
użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest samorząd województwa. Plan dla
województwa zawierał będzie obligatoryjną część graficzną. Wymienione w planie wojewódzkim linie nie będą kolidowały z przewozami realizowanymi w słupskiej komunikacji miejskiej, gdyż są one wzajemnie komplementarne, a nie substytucyjne.
W planie wojewódzkim mogą jednak być ujęte pewne działania o charakterze integracyjnym, które będą dotyczyły transportu publicznego w Słupsku, takie jak np. integracja biletowa czy integracja informacji pasażerskiej. Po opracowaniu i uchwaleniu planu transportowego dla województwa pomorskiego może więc wystąpić potrzeba aktualizacji planu transportowego dla miasta Słupska i okolicznych gmin, dotyczącego komunikacji miejskiej, aby
obydwa opracowania były spójne. Niniejszy plan – wyprzedzająco – uwzględnia jednak integrację różnych środków transportu w mieście, prawdopodobnie więc nie będzie konieczne
wprowadzanie w nim zmian. Jeśli jednak taka potrzeba by wystąpiła, to należy je wprowadzić uchwałą rady miasta, aktualizującą plan transportowy.
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3. Ocena i prognoza potrzeb przewozowych
3.1. Wielkość popytu w roku bazowym
Analizując potrzeby przewozowe na usługi komunikacji miejskiej, wyróżnia się popyt:


efektywny – łatwy do zbadania i oceny, wyrażający się przejazdami zrealizowanymi
w warunkach oferowanych przez organizatora komunikacji miejskiej;



potencjalny – znacznie trudniejszy do oszacowania, składający się dodatkowo z części
podróży realizowanych transportem indywidualnym oraz potrzeb przewozowych, które
z różnych względów nie są realizowane.
Badanie i analizowanie popytu potencjalnego jest trudne i obarczone ryzykiem dużego

błędu, gdyż bez względu na zastosowaną metodę, deklaracje respondentów dotyczące ich
ewentualnych zachowań, mogą znacząco różnić się od zachowań rzeczywistych – w zależności od warunków zmieniających się po stronie podaży.
Analiza popytu efektywnego służy przede wszystkim do określenia liczby pasażerów,
która staje się podstawą do późniejszego kształtowania wielkości podaży usług, przy założeniu określonych parametrów jakościowych, związanych z realizacją usług przewozowych.
Wielkość popytu efektywnego, ze względu na jego specyfikę w poszczególnych okresach
tygodnia, należy analizować w dniu powszednim (w okresie roku szkolnego), w sobotę
i w niedzielę.
W porównaniu do 2004 r. popyt na usługi słupskiej komunikacji miejskiej w 2012 r.
zmniejszył się o 28%. W tym samym czasie ofertę przewozową, mierzoną wielkością pracy
eksploatacyjnej, zmniejszono o ponad 24%. Wskutek systematycznego dostosowywania podaży do zmian w popycie, w niewielkim stopniu zmieniło się średnie wykorzystanie pojazdów,
wyrażone liczbą pasażerów na wozokilometr liniowy. Przeciętne dla całej sieci komunikacyjnej słupskiej komunikacji miejskiej średniomiesięczne wykorzystanie pojazdów – równe 5,0
pasażera na kilometr – należy uznać za bezprecedensowo wysokie dla miast o liczbie mieszkańców oscylującej wokół 100 tys.
Tendencja spadku liczby przewożonych pasażerów i liczby wykonywanych wozokilometrów koresponduje z trendami ogólnokrajowymi w miastach o średniej wielkości, aczkolwiek
wielkość spadku popytu na usługi komunikacji miejskiej w Słupsku w latach 2004-2012 jest
znacznie niższa od zarejestrowanej w analogicznym okresie w innych miastach o podobnej
wielkości w kraju, pomimo istotnego ograniczenia w tym czasie zakresu obsługi obszarów
podmiejskich (m.in. wycofania się z obsługi w ramach komunikacji miejskiej trasy do Ustki).
Spadek popytu był wywołany m.in. rosnącą liczbą samochodów osobowych posiadanych przez mieszkańców. Nie bez znaczenia było również oddanie w 2010 r. do eksploatacji
75
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obwodnicy Słupska, wskutek czego istotnie zmniejszyła się skala kongestii drogowej
w centrum miasta. Relatywnie uatrakcyjnił się więc transport indywidualny, realizowany samochodami osobowymi, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie liczby pasażerów słupskiej
komunikacji miejskiej w latach 2010-2012. Na spadek liczby pasażerów w latach 2010-2012
zdeterminowany był również likwidacją 4 linii (7, 12, 13, 14), obsługujących tereny gmin
Słupsk i Kobylnica
Wielkość popytu oraz pracy eksploatacyjnej w słupskiej komunikacji miejskiej w latach
2004-2012 oraz skalę ich zmian, przedstawiono w tabelach 23 i 24.
Tab. 23. Wielkość popytu i pracy eksploatacyjnej słupskiej komunikacji miejskiej
Rok

Praca eksploatacyjna
[tys. wozokm]

Wielkość popytu

Wskaźnik
[pasażerowie/wozokm]

2004

20 359,5

3 989,2

5,1

2006

17 965,0

3 958,3

4,5

2009

17 103,7

3 724,6

4,6

2010

17 103,0

3 324,8

4,95

2012

14 656,5

3 023,8

5,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZIM w Słupsku.

Tab. 24. Zmiana wielkości popytu i pracy eksploatacyjnej słupskiej komunikacji
miejskiej
Zmiana w analizowanym roku w stosunku do 2004 r.
Rok

wielkości popytu
[tys. pasażerów]

wielkości pracy eksploatacyjnej

[%]

[tys. wzkm]

[%]

2006

-2 394,5

-11,8

-30,9

-0,8

2009

-3 256,5

-16,0

-264,6

-6,6

2010

-3 256,5

-16,0

-664,4

-16,7

2012

-5 703,0

-28,0

-965,4

-24,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZIM w Słupsku.

W tabeli 25 przedstawiono wielkość pracy eksploatacyjnej słupskiej komunikacji miejskiej w latach 2012-2013, wykonywanej na obszarze gmin ościennych. Największą pracę
eksploatacyjną wykonywano w gminie Kobylnica, w której w 2013 r. odnotowano niewielki
spadek liczby realizowanych wozokilometrów w stosunku do 2012 r. W przypadku gmin Dęb76
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nica Kaszubska oraz Słupsk odnotowano wzrost pracy eksploatacyjnej – odpowiednio o 6,97
i 10,44%.
Tab. 25. Wielkość pracy eksploatacyjnej słupskiej komunikacji miejskiej na obszarze gmin ościennych w latach 2012-2013

Gmina

Praca eksploatacyjna
w poszczególnych latach [wozokm]
2012

2013

Zmiana
wielkości pracy
eksploatacyjnej
2013:2012

Dębnica Kaszubska

59 446,21

63 590,93

106,97

Gmina Kobylnica

66 964,80

66 931,30

99,95

Gmina Słupsk

50 202,90

55 444,90

110,44

176 613,91

185 967,13

105,30

Razem gminy ościenne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZIM w Słupsku.

Wiosną 2012 r., na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, przeprowadzono kompleksowe, wewnątrzpojazdowe badania marketingowe wielkości popytu na usługi
słupskiej komunikacji miejskiej oraz badania głównych preferencji komunikacyjnych pasażerów korzystających z jej usług.
Na rysunku 15 zaprezentowano rozkład czasowy popytu na usługi słupskiej komunikacji miejskiej w poszczególnych rodzajach dni tygodnia, ustalony na podstawie analizy wyników badań marketingowych z wiosny 2012 r.
Biorąc pod uwagę przedziały trzygodzinne, rozpatrywane w skali całej sieci słupskiej
komunikacji miejskiej, na podstawie wyników badań marketingowych, można stwierdzić,
że w dniu powszednim:


największe przewozy – na poziomie 25,6% ogółu pasażerów w dniu powszednim – odnotowano w porze godzinowej 14-17, odpowiadającej tradycyjnemu, popołudniowemu
szczytowi przewozowemu;



kolejne pod względem intensywności przewozów okazały się pory godzinowe 11-14
i 8-11, w których z usług słupskiej komunikacji miejskiej skorzystało odpowiednio 24,1
i 21,6% ogółu pasażerów w tym rodzaju dnia;



zdecydowanie niższy – na poziomie tylko 15,5% ogółu pasażerów – był popyt w porze
godzinowej 5-8;



po godzinie 17 nastąpiło silne zmniejszenie się popytu – w porze godzinowej 17-20 przewieziono już tylko 10,2% ogółu pasażerów;
77
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nieznaczną wielkość przewozów – tylko 2,7% ogółu pasażerów – odnotowano w kursach
w porze późnowieczornej 20-23;



bardzo mało znaczące przewozy – na poziomie zaledwie 0,4% łącznej liczby pasażerów
w dniu powszednim – zarejestrowano w połączonych porach nocnych (23-2 i 2-5).
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Rys. 15. Rozkład czasowy popytu na usługi słupskiej komunikacji miejskiej
w poszczególnych rodzajach dni tygodnia – wiosna 2012 r.
Źródło: Raport z badań marketingowych, pt. Sytuacja Eksploatacyjna linii komunikacji miejskiej
ZIM w Słupsku – na podstawie wyników badań marketingowych, Słupsk – Reda 2012.

W stosunku do wyników badań marketingowych z lat 2009/10, największy spadek liczby pasażerów w dniu powszednim wystąpił w porach tradycyjnych szczytów przewozowych –
o 1 354 osoby (14,9%) w szczycie porannym i o 1 196 osób (8,6%) – w szczycie popołudniowym. Znaczące zmniejszenie się liczby pasażerów – o 453 osoby (3,6%) odnotowano
także w porze godzinowej 11-14, a istotny spadek procentowy – w porze godzinowej 20-23
(8,9%, 131 osób).
Badania marketingowe przeprowadzone wiosną 2012 r. są już kolejnymi, których wyniki ilustrują spadek popytu w porach tradycyjnych szczytów przewozowych (w szczególności
porannego).
W dniu powszednim, wyłącznie w granicach administracyjnych Słupska z komunikacji
miejskiej skorzystało 46 731 osób, co stanowiło 93,8% ogółu pasażerów słupskiej komunika78
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cji miejskiej w tym rodzaju dnia. Poza Słupsk lub wyłącznie na obszarze gmin ościennych
podróżowało 3 085 osób (6,2%).
W sobotę popyt na usługi słupskiej komunikacji miejskiej ukształtował się na poziomie
24 726 pasażerów, co stanowiło 49,6% wielkości popytu w dniu powszednim, przy analogicznym stosunku wielkości podaży usług równym 59,2%.
W sobotę największe przewozy zarejestrowano w godzinach 11-14, w których z usług
słupskiej komunikacji miejskiej skorzystało 28,3% łącznej liczby sobotnich pasażerów.
Na zbliżonym, wysokim poziomie – odpowiednio 22,2 i 21,4% ogółu sobotnich pasażerów –
ukształtowały się także przewozy w porach godzinowych 8-11 i 14-17. Za umiarkowaną należy uznać wielkość przewozów w porze godzinowej 17-20 (15,3%), a niską – zarejestrowaną
w porach godzinowych 5-8 i 20-23, w których przewieziono odpowiednio 6,8 i 5,1% ogółu
sobotnich pasażerów słupskiej komunikacji miejskiej. Na kursy rozpoczynające się w godzinach 23-5 przypadło tylko 0,9% łącznej liczby pasażerów w sobotę.
W stosunku do lat 2009/10 zauważyć można pewne przesunięcie popytu w sobotę –
z pory godzinowej 11-14 (spadek o 336 pasażerów) na porę godzinową 17-20 (wzrost o 555
pasażerów).
W sobotę w granicach Słupska z komunikacji miejskiej skorzystało 23 459 osób,
co stanowiło 94,9% ogółu jej sobotnich pasażerów. Przejazdy podmiejskie wykonało zaś
1 267 osób (5,1%).
W niedzielę popyt na usługi słupskiej komunikacji miejskiej kształtował się na poziomie
tylko 30,6% wielkości popytu w dniu powszednim. W niedzielę najwięcej pasażerów słupska
komunikacja miejska przewiozła w godzinach 11-14 i 14-17, w których z jej usług skorzystało
odpowiednio 28,0 i 26,1% ogółu niedzielnych pasażerów. Względnie wysokie udziały – odpowiednio 19,8 i 15,2% – miały także przewozy w porach godzinowych 17-20 i 8-11. Znacznie mniej pasażerów odnotowano natomiast w niedzielę w pozostałych porach godzinowych.
W niedzielę podział przewozów na realizowane w granicach miasta i realizowane poza
miastem wyglądał podobnie jak w sobotę: w Słupsku z komunikacji miejskiej skorzystało
95,1% wszystkich niedzielnych pasażerów, a poza Słupsk lub poza Słupskiem podróżowało
4,9% łącznej ich liczby.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, wielkość popytu w skali miesiąca kształtowała
się na poziomie 1,22 mln pasażerów.
Warunki podróżowania określono w wyniku badań marketingowych jako dobre, nie odnotowano żadnego przypadku przekroczenia zdolności przewozowej pojazdów, a jedynie
zarejestrowano sześć przypadków wystąpienia stanu ścisku w pojazdach.
79

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 80

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Zarejestrowane podczas badań marketingowych z wiosny 2012 r. przeciętne dla całej
słupskiej komunikacji miejskiej średniomiesięczne wykorzystanie pojazdów – równe 5,0 pasażera na kilometr – należy uznać za bezprecedensowo wysokie dla miast o liczbie mieszkańców oscylującej wokół 100 tys.
W stosunku do lat 2009/10 średniomiesięczne wykorzystanie pojazdów słupskiej komunikacji miejskiej w zasadzie nie zmieniło się (wzrosło nieznacznie z 4,95 na 5,03 pasażera
w przeliczeniu na kilometr), co oznacza, że organizator przewozów – ZTM, a następnie ZIM
w Słupsku – zdołał dopasować swoją ofertę przewozową do zmniejszającego się popytu.
W obecnych realiach społeczno-gospodarczych, brak spadku przeciętnego wykorzystania
pojazdów na przestrzeni ostatnich lat, w grupie miast o małej i średniej wielkości, jest w skali
kraju ewenementem.
Na podstawie przeprowadzonych badań z 2012 r. stwierdzono, że w najbliższej perspektywie czasowej funkcjonujący podczas badań marketingowych układ tras linii i częstotliwości kursowania pojazdów na poszczególnych liniach, nie wymaga poważniejszych modyfikacji. Zmiany wprowadzone w marcu 2011 r. ograniczyły zakres obsługi peryferyjnych obszarów miasta, pozostawiając na nich niezbędne minimum podaży usług i skupiły się na intensyfikacji obsługi obszarów o gęstej zabudowie wielorodzinnej. Skutkiem tej rekonstrukcji oferty
przewozowej było z jednej strony zarejestrowane wiosną 2012 r. względnie wysokie wykorzystanie taboru na najważniejszych liniach, ale i z drugiej strony – wyczerpanie się prostych
możliwości dalszego ograniczania oferty przewozowej słupskiej komunikacji miejskiej.
W skali przeciętnego miesiąca najsłabiej wykorzystanymi nadal okazały się odcinki linii
obsługujących peryferyjne obszary miasta (jak np. Ryczewo), na których w marcu 2011 r.
dokonano największej redukcji liczby kursów.
W świetle wyników badań z 2012 r. zaproponowano:


przeniesienie największej pętli autobusowej „Dmowskiego” bezpośrednio pod wejście
do nowej części Centrum Handlowego „Jantar”;



wydłużenie pod nowy budynek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Hubalczyków nocnych kursów linii 21 i wycofanie ich z pętli przy ul. Gdyńskiej.
Zmiany zarekomendowane w raporcie z badań zrealizowano.
W badaniach głównych preferencji komunikacyjnych pasażerów komunikacji miejskiej

przeprowadzonych w Słupsku wiosną 2012 r., w systemie tradycyjnych ocen szkolnych od 2
do 5, ocenę bardzo dobrą słupskiej komunikacji miejskiej wystawiło 21,6% respondentów,
a dobrą – 52,5%. Oznacza to, że ponad 74% osób ankietowanych oceniło komunikację miejską jako przynamniej dobrą. Ocenę niedostateczną przyznało zaledwie 1,9% respondentów.
Średnia ocena komunikacji miejskiej w Słupsku wyniosła 3,97.
80
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Na rysunku 16 przedstawiono ocenę słupskiej komunikacji miejskiej, dokonaną przez
respondentów (oceny od 2 do 5).
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Rys. 16. Ocena ogólnej komunikacji miejskiej w Słupsku – wiosna 2012 r.
Źródło: Raport z badań marketingowych, pt. Sytuacja Eksploatacyjna linii komunikacji miejskiej
ZIM w Słupsku – na podstawie wyników badań marketingowych, Słupsk – Reda 2012.

3.2. Prognoza popytu
Popyt na usługi słupskiej komunikacji miejskiej będzie się kształtował pod wpływem
następujących czynników:


liczby i struktury mieszkańców Słupska i gmin ościennych, objętych obsługą komunikacyjną;



liczby samochodów osobowych;



ruchliwości komunikacyjnej mieszkańców;



poziomu przeciętnego wynagrodzenia, struktury wynagrodzeń i struktury cen biletów;



jakości oferowanych usług transportu zbiorowego, przede wszystkim w zakresie realizacji
podstawowych postulatów przewozowych;



wielkości oferty przewozowej, mierzonej liczbą realizowanych wozokilometrów;



dostępności parkingów i wysokości ewentualnych opłat za parkowanie.
Procedura budowania modelu prognostycznego liczby pasażerów zakłada standardowo

wykorzystanie dostępnych zmiennych objaśniających, a mianowicie:


liczby mieszkańców;



liczby samochodów osobowych;
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przeciętnego wynagrodzenia;



liczby wozokilometrów;



wskaźnika ceny biletu jednorazowego w odniesieniu do ceny 1 litra paliwa;



wskaźnika ceny biletu okresowego w odniesieniu do ceny 100 litrów paliwa;



ruchliwości komunikacyjnej mieszkańców;



liczby mieszkań;



liczby bezrobotnych;



wskaźnika ceny biletu okresowego w stosunku do jednorazowego (jednoprzejazdowego).
Wobec braku ciągłości danych dotyczących liczby pasażerów z okresu poprzedzającego

przygotowanie planu, tj. sprzed 2013 r., w budowie modelu posłużono się uproszczonym
modelem oszacowania popytu na podstawie trzech parametrów:


liczby mieszkańców;



liczby samochodów osobowych;



przeciętnego wynagrodzenia.
Analizując przewidywany wpływ czynników zewnętrznych na popyt na usługi komuni-

kacji miejskiej w Słupsku, należy zauważyć niekorzystną tendencję demograficzną, zakładającą – wg GUS – zmniejszenie się, w stosunku do 2012 r., liczby mieszkańców Słupska
o około 1,8% do 2020 r. i o około 3,9% do 2025 r.
Niekorzystnie kształtują się również prognozy, odnoszące się do zmian w strukturze
mieszkańców. Liczba młodych (tj. w wieku do 25 lat) mieszkańców Słupska, w stosunku
do 2012 r. zmniejszy się w 2025 r. o 8,5%. Zmniejszy się także w 2025 r. liczba mieszkańców w przedziale wiekowym 25-65 lat – o 16,6% w stosunku do 2012 r. Wzrośnie natomiast
(o 53,4%) liczba najstarszych mieszkańców, charakteryzujących się niższą ruchliwością komunikacyjną i posiadających uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.
Niekorzystny wpływ na popyt na usługi transportu zbiorowego będzie mieć także prognozowany rozwój motoryzacji indywidualnej przedstawiony na rysunku 6.
Prognozowany w opracowaniach rządowych wzrost PKB i przeciętnego wynagrodzenia
wpływa, z jednej strony pozytywnie na popyt na usługi transportu zbiorowego – poprzez
dodatnie skorelowane zależności pomiędzy wzrostem wynagrodzeń i wzrostem ruchliwości
transportowej – z drugiej jednak strony obserwowany jest wyraźny wpływ wzrostu PKB
i wynagrodzeń na wzrost liczby samochodów osobowych i zakresu ich wykorzystywania
w podróżach miejskich.
Model popytu przedstawia prognozowaną liczbę pasażerów komunikacji miejskiej
w Słupsku, przy założeniu niezmiennych parametrów ilościowych i jakościowych w stosunku
82
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do obecnej oferty przewozowej. Można więc przyjąć, że model prognostyczny przedstawiony
na rysunku 17 stanowi punkt wyjścia dla wariantów kształtowania oferty przewozowej.
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Rys. 17. Prognoza popytu na usługi słupskiej komunikacji miejskiej do 2025 r.
Źródło: opracowanie własne.

Oddziaływanie czynników zewnętrznych, przy niezmienionych parametrach oferty
przewozowej może spowodować zmniejszenie się liczby pasażerów w 2015 r. o 360 tys.
(2,5%), w 2020 r. o 2,2 mln (15,1%) i w 2025 r. aż o 4,2 mln (28,7%). Należy jednocześnie
zauważyć, że zmniejszanie oferty przewozowej, wyrażonej wielkością pracy eksploatacyjnej
(liczbą wozokilometrów) w rezultacie zmian w popycie, spowoduje wzrost tempa spadku popytu.
Ponieważ celem niniejszego planu transportowego jest zrównoważony rozwój transportu zbiorowego, przyjmuje się, że brak zmian w ilości i jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej w Słupsku, tworzył będzie wariant jej stagnacji, który charakteryzować będą:


niepodejmowanie działań w zakresie istotnej poprawy jakości usług;



utrzymywanie pracy eksploatacyjnej na poziomie zbliżonym do 2012 r. (zmniejszenie
oferty przewozowej spowoduje pogłębienie zmian w popycie, co należy uznać za działanie skutkujące znacznym ograniczeniem udziału transportu zbiorowego w realizacji potrzeb przewozowych w Słupsku, a więc – w konsekwencji – jako działanie sprzeczne
z przyjętymi celami planu i innych dokumentów strategicznych);
83
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zmniejszanie się popytu – przede wszystkim pod wpływem czynników zewnętrznych;



pogłębianie się deficytu komunikacji miejskiej – bez perspektyw zmian tej sytuacji w długim okresie czasu.
Przewidywane rezultaty realizacji wariantu stagnacji nie pozwolą na osiągnięcie celów

przyjętych w niniejszym planie transportowym. Wobec tego, za właściwy wariant, umożliwiający realizację celów zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego i szerzej zrównoważony rozwój transportu miejskiego w Słupsku, uznaje się wariant rozwojowy, polegający
na elastycznym dostosowywaniu oferty przewozowej do potrzeb przewozowych i popytu,
preferencji i zachowań transportowych mieszkańców oraz realizacji określonych działań
znacznie poprawiających jakość świadczonych usług, w tym działań w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych i taborowych.
Oddziaływanie na popyt wymaga podjęcia kompleksowych działań, zarówno w ujęciu
funkcjonalnym, jak i marketingowym.
W ujęciu funkcjonalnym, podejmowane działania w zakresie kształtowania oferty przewozowej powinny obejmować dostosowanie do potrzeb mieszkańców jej poszczególnych
elementów, identyfikowanych jako postulaty przewozowe.
Jak wynika z kompleksowych badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców, realizowanych w różnych polskich miastach, do głównych postulatów przewozowych
zgłaszanych pod adresem komunikacji miejskiej zalicza się:


bezpośredniość;



punktualność;



częstotliwość;



dostępność.
W ujęciu marketingowym, oferta przewozowa komunikacji miejskiej powinna stanowić

mix pięciu elementów: usługi przewozowej, ceny, dystrybucji, promocji i personelu obsługi
pasażera, gwarantujących jej wysoką jakość.
Promotoryzacyjna polityka komunikacyjna, zwłaszcza stwarzająca coraz lepsze warunki
podróżowania samochodem osobowym, zawsze powoduje zmniejszenie popytu w pasażerskim transporcie zbiorowym. W interesie organizatora tego transportu jest więc zmiana tej
polityki, w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy przejazdami pojazdami indywidualnymi
a komunikacją zbiorową. Celem integracji transportu publicznego z indywidualnym jest
kształtowanie pożądanego podziału zadań przewozowych. Zgodnie z tendencjami zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, obowiązującymi w Unii Europejskiej, podział zadań
przewozowych w transporcie powinien kształtować się w proporcji: 50% transport publiczny
– 50% transport indywidualny. Cel ten można osiągnąć tylko poprzez jednoczesne oddziały84
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wanie na jakość i ilość usług transportu publicznego oraz na swobodę użytkowania (w tym
parkowania) samochodów osobowych.
Istotne znaczenie w kształtowaniu popytu w transporcie zbiorowym będzie miała decyzja o inwestycjach w system informacji pasażerskiej, system zarządzania komunikacją miejską oraz system sterowania ruchem – z preferencjami dla autobusów w stosunku do samochodów osobowych.
Dążenie do zrównoważonego rozwoju transportu oznacza konieczność podjęcia działań
zmierzających nie tylko do utrzymania obecnego udziału transportu zbiorowego w przewozach, ale i wzmocnienia tendencji przenoszenia się pasażerów z transportu indywidualnego
do zbiorowego, zauważonej w kraju w ostatnich dwóch latach. Działania te także będą wymagały poprawy parametrów oferty przewozowej – zarówno w zakresie ilościowym (liczba
wozokilometrów), jak i jakościowym. W celu osiągnięcia założonego efektu niezbędne będą
również określone działania ograniczające swobodę użytkowania samochodów osobowych,
takie jak preferencje ruchowe dla autobusów komunikacji miejskiej i restrykcyjna polityka
opłat za parkowanie.
Przy modernizacjach ulic objętych komunikacją miejską będą projektowane odcinki
z uprzywilejowaniem dla transportu publicznego, jak np. krótkie odcinki buspasów w dojeździe do skrzyżowań, śluzy ułatwiające wyjazd z przystanku na skrzyżowania z sygnalizacją,
czy zapewnianie pojazdom transportu publicznego dodatkowych relacji przejazdu z określonego pasa, niedostępnych dla pozostałych użytkowników ruchu.
Doświadczenia licznych miast w Polsce wskazują na dodatnią korelację wzrostu dostępności i częstotliwości kursowania pojazdów transportu zbiorowego z wielkością popytu.
Wzrost dostępności (nowe trasy, większa gęstość przystanków) skutkuje najczęściej określonym wzrostem popytu. Wskaźniki elastyczności wskazują, że np. zmniejszenie odległości
do przystanku charakteryzuje się stopą elastyczności na poziomie -0,5, co oznacza, że skrócenie odległości dojścia do miejsca świadczenia usług komunikacji miejskiej o 10%, może
spowodować wzrost popytu o 5%25.
Wzrost częstotliwości kursowania pojazdów także prowadzi do zwiększenia popytu.
W warunkach zintegrowanych działań w zakresie poprawy ilości i jakości usług przewozowych zakłada się, że elastyczność popytu względem pracy eksploatacyjnej (liczby wozokilometrów) na poziomie 0,5-0,8. Zatem zwiększenie wielkości pracy eksploatacyjnej – wraz
z poprawą standardów funkcjonowania komunikacji miejskiej – przyczyni się do zwiększenia
liczby pasażerów.

25

Por. A. Rudnicki: Jakość komunikacji miejskiej, Wydawnictwo SITK, Kraków 1999.
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Przyjęcie wariantu rozwojowego słupskiej komunikacji miejskiej będzie oznaczać
przede wszystkim:


utrzymanie bezpośrednich połączeń na najważniejszych dla pasażerów ciągach komunikacyjnych, w tym łączących osiedla oraz gminy przyległe z centrum miasta;



wprowadzanie na wybranych odcinkach sieci drogowej, w tym na skrzyżowaniach, priorytetu w ruchu dla autobusów;



wzrost oferty na rozbudowujących się obszarach peryferyjnych, zwłaszcza na obszarze
gmin ościennych;



zwiększanie odczuwalnej częstotliwości kursowania pojazdów transportu zbiorowego –
poprzez okresową (co 3-5 lat) optymalizację układu sieci komunikacyjnej na podstawie
wyników badań marketingowych potrzeb przewozowych, popytu, preferencji i zachowań
transportowych mieszkańców;



wzrost wielkości oferty przewozowej w obszarach charakteryzujących się wysokim popytem potencjalnym.
Kompleksowy charakter zmian wymagać będzie równoczesnego wprowadzenia zmian

prowadzących do poprawy komfortu podróży (wymiana taboru), zwiększenia dostępności
do usług poprzez wykorzystywanie nowoczesnych kanałów dystrybucji i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o usługach.
Poszczególne działania w zakresie kształtowania poszczególnych postulatów i instrumentów oferty przewozowej, przedstawione zostały w dalszej części planu.
Zakładając kompleksowe podejście organizatora transportu miejskiego w Słupsku
do oferty przewozowej, można prognozować, że pod wpływem prowadzonych działań,
w kolejnych latach możliwe będzie zmniejszenie tempa spadku popytu w stosunku do wariantu stagnacji, a nawet przełamanie tendencji spadkowej – około 2020 r.
3.3. Prognoza podaży
W wariancie stagnacji projektu planu transportowego przyjęto, że sieć komunikacji autobusowej nie będzie podlegać istotnym zmianom, a działania i inwestycje zmierzające
do poprawy jakości usług słupskiej komunikacji miejskiej, będą realizowane w dość ograniczonym zakresie. W tabeli 26 przedstawiono prognozowaną wielkość podaży w wariancie
stagnacji. Ze względu na konieczność zachowania spójności z danymi dotyczącymi popytu,
prognozy przedstawiono dla 2020 r. i 2025 r., zamiast dla 2024 r. – ostatniego roku okresu
planowania.
W wariancie stagnacji prognozuje się spadek wielkości pracy eksploatacyjnej w stosunku do obecnego jej poziomu, przede wszystkim na obszarze Słupska – w ślad za prognozo86
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wanym zmniejszaniem się popytu w rezultacie oddziaływania czynników zewnętrznych
(o 3,3% w 2020 r. i o 7,4% w 2025 r.). Należy przy tym zwrócić uwagę, że intensywniejsze
ograniczanie oferty przewozowej od założonego w niniejszym planie, może spowodować
wyższe od założonego tempo spadku liczby pasażerów. W gminach ościennych, w rezultacie
prognozowanego wzrostu liczby ludności, dla zachowania minimalnych standardów obsługi
przewiduje się niewielki wzrost wielkości pracy eksploatacyjnej – o 2,4% w 2020 r. i o 4,5%
w 2025 r.
Prognozowana praca eksploatacyjna realizowana w słupskiej komunikacji miejskiej
w wariancie stagnacji zmniejszy się o 2,9% w 2020 r. i o 3,9% w 2025 r.
Tab. 26. Prognoza wielkości podaży na obszarze objętym planem w 2020 r.
i w 2025 r. – w wariancie stagnacji
Rok

Liczba wozokilometrów
Słupsk

Gminy ościenne

Razem

2013

2 886 689,9

185 967,1

3 072 657,0

2020

2 791 791,4

190 430,3

2 982 221,7

2025

2 672 208,8

194 374,7

2 866 583,5

Źródło: opracowanie własne.

Dla wariantu rozwojowego założono umiarkowany (adekwatny przede wszystkim
do prognozowanego wzrostu liczby mieszkańców gmin ościennych) wzrost obsługi wybranych obszarów miasta i gmin podmiejskich – w promieniu do 10 km od Słupska. Wzrost ten
będzie się koncentrował przede wszystkim na wzmocnieniu obsługi obszarów gmin ościennych – poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów lub liczby kursów i wydłużeń tras linii, m.in. w odniesieniu do Słupskiego Inkubatora Technologicznego, Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ciągu ul. Bałtyckiej i Braci Staniuków oraz w rejonie miejscowości Redzikowo i Wieszyno, Osiedla Hubalczyków, Strefy Ekonomicznej w Głobinie, a także
osiedli Ryczewo i Stefana Batorego. Przewiduje się także możliwość objęcia komunikacją
miejską Łosina (pętli autobusowej położonej przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 21 z drogą
powiatową nr 1157G) – z uwagi na rozbudowę istniejących i budowę nowych osiedli mieszkaniowych oraz Bolesławic (nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Morelowej). Zakłada się
również utrzymanie funkcjonowania linii 8 w okresie wakacyjnym.
W wariancie rozwojowym przyjęto także, że zrealizowanych zostanie szereg działań,
w tym inwestycyjnych, zmierzających do uatrakcyjnienia słupskiej komunikacji miejskiej dla
pasażerów. W ramach tych działań wprowadzony zostanie system zarządzania ruchem
87
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i system informacji pasażerskiej oraz dokończona zostanie wymiana taboru. Założono również, że docelowe standardy jakościowe słupskiej komunikacji miejskiej będą osiągnięte już
w 2020 r. Jednocześnie wprowadzone zostaną określone restrykcje w swobodzie ruchu
i parkowania (wzrost poziomu opłat) samochodów osobowych.
W tabeli 27 przedstawiono prognozowaną wielkość podaży w wariancie rozwojowym.
Tab. 27. Prognoza wielkości podaży na obszarze objętym planem w 2020 r.
i w 2025 r. – w wariancie rozwojowym
Rok

Liczba wozokilometrów
Słupsk

Gminy ościenne

Razem

2013

2 886 689,9

185 967,1

3 072 657,0

2020

3 209 553,5

232 905,2

3 442 458,7

2025

3 418 706,9

304 095,3

3 722 802,2

Źródło: opracowanie własne.

W wariancie rozwojowym – przy realizacji wielu działań zmierzających do uatrakcyjnienia słupskiej komunikacji miejskiej – prognozuje się do 2025 r. wzrost wielkości pracy eksploatacyjnej o 21,2%. W Słupsku przyjmuje się jej wzrost o 18,4%, a w gminach ościennych
– o 63,5%. Wyższy prognozowany wzrost podaży w gminach ościennych wynika z czynników
demograficznych i – w związku z tym – przewidywanego rosnącego zapotrzebowania
na usługi przewozowe oraz relatywnie dłuższych tras linii obsługujących gminy ościenne.
Do dnia 31 grudnia 2016 r. podmioty wykonujące przewozy w ramach drogowej komunikacji regionalnej, z racji honorowania ulg ustawowych, obowiązujących w komunikacji autobusowej poza komunikacją miejską, mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów udzielonych ulg – za pośrednictwem urzędów marszałkowskich.
Na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego, koszty związane z finansowaniem ustawowych
uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, pokrywane są z budżetu państwa. Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną wg cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających ulgi. Samorządy województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe drogowe przewozy osób, dopłaty z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, na zasadach określonych w umowach zawartych między samorządami
województw a przewoźnikami. Dopłaty przysługują wyłącznie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg.
88
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W kwotach refundacji, które otrzymują przewoźnicy regionalni, największy udział mają
zwroty kosztów ulg udzielonych uczniom i studentom. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, uczniowie (od rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego) mają prawo
do 49% ulgi przy nabywaniu biletów miesięcznych w drogowych przewozach osób – w komunikacji zwykłej lub przyspieszonej. Analogiczna ulga – w wysokości 51% – przysługuje
studentom do ukończenia 26. roku życia i doktorantom – do ukończenia 35. roku życia.
Wymienione ulgi nie dotyczą jednak komunikacji miejskiej, w której uprawnienia
uczniów do przejazdów ulgowych nie podlegają refundacji z budżetu państwa. Ograniczenie
to stawia organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej na obszarach pozamiejskich
w znacznie trudniejszej sytuacji ekonomiczno-finansowej od operatorów komunikacji regionalnej.
Z powodu braku wystarczającej dopłaty ze strony gmin ościennych, w ostatnich latach
zrezygnowano z obsługi części linii podmiejskich (7, 12, 13 i 14 oraz czasowo linii 4), a także
ograniczono wielkość pracy eksploatacyjnej na pozostałych liniach słupskiej komunikacji
miejskiej na terenach gmin ościennych. Od 1 stycznia 2017 r. sytuacja zmieni się diametralnie – refundacja ulg ustawowych uzależniona będzie od uznania poszczególnej linii za połączenie o charakterze użyteczności publicznej, współfinansowane przez samorządy wojewódzkie, powiatowe lub gminne. Dopłaty samorządów dotyczyć będą zatem już nie tylko przewozów w ramach komunikacji miejskiej, ale i komunikacji regionalnej. Z tego powodu należy
przypuszczać, że obecna tendencja zastępowania na obszarach podmiejskich linii komunikacji
miejskiej połączeniami w ramach komunikacji regionalnej, od 2017 r. ulegnie odwróceniu.
Systematyczne uatrakcyjnianie i unowocześnianie systemu komunikacji miejskiej
w Słupsku w stosunku do 2012 r. skutkować będzie w 2025 r. wzrostem:


liczby wozokilometrów o 21%;



liczby pasażerów o 5-7%.
Przywołane założenia determinują sposób kształtowania oferty przewozowej, której

wielkość powinna wykazywać się wyższą dynamiką wzrostu niż przewidywane do 2025 r.
zwiększanie się popytu.
W wyniku realizacji założeń wariantu rozwojowego planu transportowego, oferta przewozowa słupskiej komunikacji miejskiej będzie utrzymywana na atrakcyjnym dla pasażerów
poziomie, zapewniając wymaganą liczbę międzydzielnicowych połączeń bezpośrednich, przy
relatywnie wysokiej częstotliwości ich funkcjonowania. Zakłada się utrzymanie obecnej wartości częstotliwości kursowania autobusów na liniach priorytetowych (co 15 min) i utrzymanie
dość szerokiego zakresu czasowego jej obowiązywania (godziny 6-18 w dniu powszednim).
89
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Działanie takie może jednak skutkować obniżeniem wskaźnika odpłatności usług słupskiej komunikacji. W celu jego utrzymania do 2025 r. w przedziale 40-45%, konieczne będą
poprzedzone kompleksowymi badaniami wielkości popytu okresowe optymalizacje układu
sieci komunikacyjnej (nie rzadziej niż raz na 5 lat) i modyfikacje systemu taryfowego –
w celu zapewnienia stabilizacji przychodów ze sprzedaży biletów w długim okresie czasu.

90
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4. Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie
przewozów o charakterze użyteczności publicznej
4.1. Charakterystyka istniejącej sieci
Sieć transportu publicznego, stanowiąca przedmiot planowania, obejmuje wszystkie linie funkcjonujące w ramach słupskiej komunikacji miejskiej. Wyznaczonym przez ustawę
o publicznym transporcie zbiorowym jej organizatorem jest Prezydent Miasta Słupska, którego zadania wykonuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – jednostka budżetowa gminy miasta Słupska.
Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., słupska komunikacja miejska obsługiwała
4 jednostki administracyjne:


miasto Słupsk – powiat grodzki;



trzy gminy wiejskie: Dębnica Kaszubska, Kobylnica i Słupsk – należące do powiatu słupskiego.
Jednostki administracyjne obsługiwane słupską komunikacją miejską przedstawiono

na rysunku 3 w rozdziale 2.6. planu transportowego.
Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., w ramach słupskiej komunikacji miejskiej funkcjonowało 16 linii autobusowych, oznaczonych numerami: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16,
17, 18, 19, 21 i 25, organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku i realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Za wyjątkiem
linii 8, wszystkie te linie były połączeniami całorocznymi.
W tabeli 28 porównano podstawowe parametry sieci słupskiej komunikacji miejskiej
z analogicznymi parametrami sieci komunikacyjnych w innych, wybranych miastach w kraju.
Do porównania wykorzystano dane statystyczne publikowane w Biuletynie Izby Gospodarczej
Komunikacji Miejskiej „Komunikacja Miejska w Liczbach”, dotyczące 2012 r., wybierając sieci
komunikacyjne w miastach o liczbie ludności zbliżonej do Słupska. W zestawieniu nie ujęto
Koszalina – ze względu na nieprzekazywanie danych do biuletynu IGKM przez jednostki organizacyjne komunikacji miejskiej w tym mieście.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 28, polityka poszczególnych miast odnośnie sposobu realizacji zadań przewozowych jest odmienna. Niektóre z poddanych analizie
miast, tak jak Słupsk, charakteryzuje niewielka długość linii (Elbląg, Opole), w kliku miastach
utrzymuje się rozbudowaną ofertę przewozową, zapewniającą wiele połączeń bezpośrednich
lub o trasach obejmujących sąsiedztwo wszystkich istotniejszych celów ruchu, ale o niskich
częstotliwościach, w innych zaś – przy podobnej liczbie wozokilometrów – wymaga się
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od pasażerów akceptacji konieczności przesiadania się i mniejszej dostępności przestrzennej
sieci komunikacyjnej, przy większej częstotliwości kursów na poszczególnych liniach.
Wielkość podaży usług przewozowych komunikacji miejskiej w Słupsku, na tle innych
miast o podobnej liczbie mieszkańców, determinuje przeciętna gęstość zaludnienia. Jak wynika z publikacji GUS pn. „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.”,
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., w rankingu miast Słupsk zajmował w kraju 41. miejsce pod względem liczby ludności i zarazem 99. miejsce pod względem powierzchni. Oznacza
to, że miasto charakteryzuje się dość zwartą zabudową, umożliwiającą osiągnięcie wysokiej
częstotliwości obsługi najważniejszych osiedli przy relatywnie niskiej liczbie zaangażowanych
pojazdów i realizowanych przez nie wozokilometrów.
Tab. 28. Porównanie parametrów funkcjonowania słupskiej komunikacji
miejskiej oraz w innych miastach o średniej wielkości w kraju w 2012 r.

Miasto

Liczba
Ludność
wozokm. wozów
[tys.]
[tys.]
w ruchu

Długość
tras
[km]

linii
[km]

Ve
w kom.
autobus.
[km/h]

Liczba
obsługiwanych
gmin

Słupsk

95,9

3 024

46,0

79,0

181,0

14,0

4

Gorzów Wlkp.

124,5

5 006

51,8

189,4

473,9

15,3

6

Elbląg

124,3

1 196

15,0

60,0

81,0

b.d.

4

Płock

123,6

6 304

89,0

288,0

641,0

19,9

9

Opole

122,4

4 758

67,0

126,0

255,0

16,2

4

Zielona Góra

119,2

4 285

65,0

138,5

313,1

15,1

2

Włocławek

116,0

3 625

54,8

115,2

272,2

17,2

2

Tarnów

113,2

4 673

69,5

180,0

330,0

17,5

4

Kalisz

104,6

2 979

53,0

154,0

372,4

14,7

6

Legnica

102,7

3 567

56,4

134,0

268,0

17,8

3

Grudziądz

98,7

2 733

35,0

135,1

266,1

14,4

3

Jaworzno

92,8

4 042

47,0

170,0

439,0

18,8

5

JastrzębieZdrój*

92,1

3 223

46,0

198,1

559,2

b.d.

13

* przewozy realizowane wyłącznie przez PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło: Komunikacja Miejska w Liczbach, 2012 nr 2. IGKM Warszawa, s. 20-57.
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Wydłużenie tras linii komunikacji miejskiej i w rezultacie wzrost kosztów obsługi komunikacyjnej, powoduje natomiast struktura zagospodarowania przestrzennego miasta i jego
układ drogowy, zdeterminowane przebiegiem linii kolejowej Gdańsk – Stargard Szczeciński
w granicach miasta. W sytuacji braku możliwości przejazdu z centrum do największych osiedli mieszkaniowych po zachodniej stronie torów kolejowych przedłużeniem ul. Wojska Polskiego – w tunelu lub estakadą ponad torami kolejowymi – trasy poszczególnych linii autobusowych historycznie wyznaczono w sposób omijający tereny kolejowe, poprzez wydłużenie
drogi przejazdu. Spowodowało to pewne przyzwyczajenia mieszkańców do obecnego kształtu
oferty przewozowej (w większości długie linie o meandrujących trasach, obejmujących możliwie najwięcej celów podróży), które aktualnie bardzo trudno będzie zmienić.
Wśród linii autobusowych słupskiej komunikacji miejskiej można wyróżnić:


linie priorytetowe (I kategorii) o rytmicznej częstotliwości podwojonej w stosunku
do wartości modułowej, tj. funkcjonujące w dni powszednie w przedziale godzinowym
6-18 ze szczytową częstotliwością co 15 min (1, 15, 16 i 18 oraz para linii 5/25;)



linie podstawowe (II kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością modułową – szczytowo
co 30 min (2, 8, 9, 17, 19 i 21);



linie uzupełniające (III kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością równą wielokrotności
częstotliwości obowiązującej na liniach priorytetowych – szczytowo co 60 min (4, 6, 11
i 21);



linie marginalne (IV kategorii) – funkcjonujące ze zindywidualizowanymi częstotliwościami (tylko linia 10), dedykowane indywidulanym potrzebom pasażerów.
Zastosowana w Słupsku stała i wspólna częstotliwość kursowania pojazdów obsługują-

cych poszczególne linie priorytetowe, podstawowe i uzupełniające umożliwiła synchronizację
rozkładów jazdy w skali całej sieci komunikacyjnej, warunkującą atrakcyjność komunikacji
miejskiej – w myśl zasady, że odczuwana przez pasażera wspólna częstotliwość kursowania
kilku linii będzie wysoka tylko wówczas, gdy zapewniona zostanie rytmiczna obsługa ciągu
komunikacyjnego. Polega ona na równomiernych odstępach czasu pomiędzy kolejnymi pojazdami udającymi się w tym samym kierunku. W pełni skoordynowane i rytmiczne rozkłady
jazdy słupskiej komunikacji miejskiej, to główna determinanta znacznie niższego od zarejestrowanego w innych miastach o podobnej wielkości w kraju, spadku wielkości popytu na jej
usługi w latach 2004-2012.
Kolejną ważną cechą oferty przewozowej słupskiej komunikacji miejskiej jest obsługa
najważniejszych osiedli wieloma liniami, wyłącznie o średnicowych względem centrum miasta
trasach, zapewniających połączenia bezpośrednie z najważniejszymi źródłami i celami ruchu.
Nie ma w Słupsku linii o trasach międzydzielnicowych, omijających ścisłe centrum miasta.
93

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 94

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

W tabeli 29 zestawiono liczbę wozokilometrów planowanych do wykonania w poszczególne dni tygodnia oraz liczbę kursów na wszystkich liniach – wg stanu na 31 stycznia
2014 r.
Tab. 29. Liczba wozokilometrów i kursów wykonywanych na liniach
słupskiej komunikacji miejskiej w różnych rodzajach dni tygodnia
– stan na 31 stycznia 2014 r.
Liczba wozokilometrów

Liczba kursów
Powszedni

Linia

Powszedni

Sobota

Niedziela

Sobota

z powrotem

tam

Niedziela

z powrotem

tam

z powrotem

tam

1

1 148,5

634,3

634,3

56

57

31

31

31

31

2

842,7

385,7

334,3

31

32

15

15

13

13

4

306,0

309,3

144,2

13

13

13

13

6

6

5

966,8

847,7

690,7

36

37

34

34

27

28

6

116,6

107,3

107,3

7

7

6

7

6

7

8

841,0

389,7

194,8

26

26

12

12

6

6

9

897,4

828,2

579,7

32

33

30

30

21

21

10

51,8

31,6

18,0

12

11

7

7

4

4

11

703,5

232,7

186,2

15

15

5

5

4

4

15

990,5

490,8

399,9

54

55

27

27

22

22

16

891,7

521,9

507,4

61

62

36

36

35

35

17

179,2

10

11

18

725,3

368,8

270,4

59

59

30

30

22

22

19

341,1

317,9

211,9

26

26

24

24

16

16

21

246,7

285,0

235,1

10

10

16

17

9

10

25

464,7

23

23

471

477

Suma

9 714,2

nie funkcjonuje

nie funkcjonuje
5 751,5

4 514,8

nie funkcjonuje

nie funkcjonuje
286

288

nie funkcjonuje

nie funkcjonuje
222

225

Źródło: dane ZIM w Słupsku.

Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., w ramach publicznego transportu zbiorowego
organizowanego przez ZIM w Słupsku, poza okresem letnich wakacji szkolnych, wykonywano
948 kursów w dni powszednie, 574 kursy w soboty i 447 kursów w niedziele (w soboty
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i niedziele wykonywano odpowiednio 60,5 i 47,1% liczby kursów oferowanych w dniu powszednim poza wakacjami).
Dla dnia powszedniego poza wakacjami zaplanowano 9 714,2 wozokilometrów, dla soboty – 5 751,5 wozokilometrów, a dla niedzieli – 4 514,8 wozokilometrów (dla soboty i niedzieli zaplanowano odpowiednio 59,2 i 46,5% pracy eksploatacyjnej przewidzianej dla dnia
powszedniego).
W tabeli 30 przedstawiono liczbę mieszkańców każdej z miejscowości obsługiwanej
słupską komunikacją miejską w gminach ościennych oraz liczbę kursów realizowanych
do tych miejscowości w poszczególnych rodzajach dni tygodnia.
Tab. 30. Miejscowości w gminach ościennych obsługiwane liniami słupskiej komunikacji miejskiej wraz z liczbą kursów do nich – stan na 31 stycznia 2014 r.
Liczba kursów w okresie poza wakacjami
Miejscowość

Gmina

Liczba
mieszkańców

w dniu
powszednim

Linie

z

do

w niedzielę
i święta

w sobotę
z

do

z

do

Siemianice

1 950

2

6

6

-

-

-

-

Redzikowo

1 492

4

12

12

13

13

6

6

Wieszyno

265

4

11

11

8

8

4

4

Krępa Słupska

785

11

3

3

-

-

-

-

Głobino

569

11

14

14

5

5

4

4

709

11

3

3

-

-

-

-

Płaszewko

99

11

3

3

-

-

-

-

Włynkówko

727

17

2

2

-

-

-

-

Włynkowo

292

17

2

2

-

-

-

-

Strzelinko

164

17

2

2

-

-

-

-

Strzelino

673

17

2

2

-

-

-

-

2 877

5

33

34

34

34

27

28

530

5

15

14

5

5

5

5

157

11

14

14

5

5

4

4

111

11

14

14

5

5

4

4

3 644

11

14

14

5

5

4

4

42 11 (sez.)

-

-

4

4

5

5

Kusowo

Kobylnica
Widzino

Słupsk

Kobylnica

Krzywań
Grabin
Dębnica
Kaszubska

Dębnica
Kaszubska

Krzynia
Źródło: dane ZIM w Słupsku.
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Obszar okolicznych gmin obsługiwany jest liniami, których trasy obejmują także miasto
Słupsk (w sieci komunikacyjnej nie ma połączeń wyłącznie wewnątrzgminnych). Są to trzy
linie podstawowe w obsłudze całej sieci komunikacyjnej (II kategorii) o rytmicznej częstotliwości kursowania (linie 2, 5 i 17), które najważniejszą funkcję pełnią w obsłudze miasta
Słupska oraz dwie linie uzupełniające, dedykowane obszarowi podmiejskiemu – linie 4 i 11.
Obejmującą obszar gminy Kobylnica linię 10 – łączącą największą słupską pętlę pojazdów
komunikacji miejskiej – CH Jantar – z zajezdnią operatora komunalnego przy ul. Prof. Poznańskiego, ze względu na ponoszenie kosztów jej funkcjonowania wyłącznie przez miasto
Słupsk, traktuje się jako linię miejską.
Trasy wszystkich linii obsługujących obszar podmiejski prowadzą średnicowo przez centrum miasta do pętli przy CH Jantar (linie 2, 5 i 11) lub przy ul. Rzymowskiego (linie 4 i 17).
Jest to rozwiązanie bardzo wygodne dla pasażerów dojeżdżających do Słupska z okolicznych
miejscowości, gdyż pozwala na dojazd nie tylko do ścisłego centrum miasta, ale także
do wielu innych ważnych celów zlokalizowanych poza centrum.
Linie o charakterze dedykowanym (w tym podmiejskie) i o mniejszych napełnieniach,
mają na obszarze miasta z reguły niższą przychodowość. Z tej przyczyny, decydujące znaczenie w utrzymaniu obecnych i pozyskaniu nowych pasażerów, mają linie o największej intensywności funkcjonowania – I i II kategorii.
W 2013 r. dominujący udział w pracy eksploatacyjnej w słupskiej komunikacji miejskiej
przypadł na miasto Słupsk (93,9%), natomiast w gminach ościennych wykonano łącznie
6,1% całkowitej pracy eksploatacyjnej.
Przebieg tras poszczególnych linii słupskiej komunikacji miejskiej, wg stanu na dzień
31 stycznia 2014 r., przedstawiono w tabeli 31.
Tab. 31. Przebieg tras linii słupskiej komunikacji miejskiej
– stan na 31 stycznia 2014 r.
Linia

Przebieg trasy

1

CH JANTAR – Kołobrzeska – Szczecińska – Dmowskiego – Andersa – 11 Listopada –
Szczecińska – Sobieskiego – al. 3 Maja – Kołłątaja – Wojska Polskiego – al. Sienkiewicza –
Grodzka – Kowalska – Armii Krajowej – Pobożnego – Garncarska – Wiejska – Boh. Westerplatte – Nad Śluzami – Arciszewskiego – Racławicka – GDYŃSKA – Racławicka –
Arciszewskiego – Mierosławskiego – Boh. Westerplatte – Wiejska – Garncarska – Pobożnego – Armii Krajowej – Kowalska – Grodzka – Kopernika – Wolności – Kołłątaja – Szczecińska – 11 Listopada – Andersa – Dmowskiego – Szczecińska – Kołobrzeska – CH JANTAR
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Linia

Przebieg trasy

2

CH JANTAR – Kołobrzeska – Szczecińska – Dmowskiego – Andersa – 11 Listopada –
Koszalińska – Grottgera – Szczecińska – Sobieskiego – Banacha – Wazów – Leszczyńskiego – Konarskiego – Leszczyńskiego – al. 3 Maja – Kołłątaja – Wojska Polskiego –
al. Sienkiewicza – Kilińskiego – Kaszubska – Drzymały – SPORTOWA (wybrane kursy:
Owocowa – Gino Rossi – Owocowa lub Kaszubska – Siemianice: Miejska – Modrzewiowa –
Cicha – Spacerowa – Słupska – SIEMIANICE – SZKOŁA) – Kaszubska – Kilińskiego –
al. Sienkiewicza – Tuwima – Kołłątaja – al. 3 Maja – Leszczyńskiego – Konarskiego –
Leszczyńskiego – Wazów – Banacha – Sobieskiego – Szczecińska – Grottgera – Koszalińska – 11 Listopada – Andersa – Dmowskiego – Szczecińska – Kołobrzeska – CH JANTAR

4

RZYMOWSKIEGO – 11 Listopada – Szczecińska – Kołłątaja – Wojska Polskiego –
al. Sienkiewicza – Grodzka – Kowalska – Armii Krajowej – Pobożnego – Garncarska –
Gdańska – REDZIKOWO PARK WODNY (wybrane kursy: WIESZYNO) – Gdańska –
Garncarska – Pobożnego – Armii Krajowej – Kowalska – Grodzka – al. Sienkiewicza – Wojska Polskiego – Kołłątaja – Szczecińska – 11 listopada – RZYMOWSKIEGO

5

CH JANTAR – Kołobrzeska – Szczecińska – Dmowskiego – Andersa – 11 Listopada –
Szczecińska – Sobieskiego – Banacha – Wazów – al. 3 Maja – Kołłątaja – Wojska Polskiego – Anny Łajming – Jaracza – Lutosławskiego – Poznańska – Pomorska – Przemysłowa –
Poprzeczna – Poznańska – Kobylnica: Główna (wybrane kursy: Sportowa – Wodna) –
KOBYLNICA (wybrane kursy: Widzińska – Widzino: Główna – Kolejowa – WIDZINO lub
Leśna – KOBYLNICA MŁYŃSKA) – Główna – Widzińska – Główna – Słupsk: Poznańska
– Poprzeczna – Przemysłowa – Pomorska – Poznańska – Lutosławskiego – Jaracza – Anny
Łajming – al. Sienkiewicza – Kopernika – Wolności – al. 3 Maja – Wazów – Banacha –
Sobieskiego – Szczecińska – 11 Listopada – Andersa – Dmowskiego – Szczecińska – Kołobrzeska – CH JANTAR

6

RZYMOWSKIEGO – 11 Listopada – Szczecińska – Kołłątaja – Wojska Polskiego –
al. Sienkiewicza – Kopernika – Wolności – al. 3 Maja – Zachodnia – NOWY CMENTARZ –
Zachodnia – al. 3 Maja – OGRÓDKI DZIAŁKOWE – al. 3 Maja – Wolności –
al. Sienkiewicza – Wojska Polskiego – Kołłątaja – Szczecińska – 11 Listopada – RZYMOWSKIEGO

8

CH JANTAR – Kołobrzeska – Szczecińska – Dmowskiego – Andersa – 11 Listopada –
Koszalińska – Grottgera – Szczecińska – Sobieskiego – Banacha – Wazów – Leszczyńskiego – Konarskiego – Leszczyńskiego – al. 3 Maja – Kołłątaja – Wojska Polskiego –
al. Sienkiewicza – Grodzka – Kowalska – Armii Krajowej – Pobożnego – Garncarska –
Wiejska – Boh. Westerplatte – Nad Śluzami – Arciszewskiego – Racławicka – Gdyńska –
Boh. Westerplatte – Hubalczyków – SZPITAL – Hubalczyków – Boh. Westerplatte –
Gdyńska – Racławicka – Arciszewskiego – Mierosławskiego – Bohaterów Westerplatte –
Wiejska – Garncarska – Pobożnego – Armii Krajowej – Kowalska – Grodzka –
al. Sienkiewicza – Tuwima – Kołłątaja – al. 3 Maja – Leszczyńskiego – Konarskiego –
Leszczyńskiego – Wazów – Banacha – Sobieskiego – Szczecińska – Grottgera – Koszalińska – 11 Listopada – Andersa – Dmowskiego – Szczecińska – Kołobrzeska – CH JANTAR

9

CH JANTAR – Kołobrzeska – Szczecińska – Dmowskiego – Andersa – 11 Listopada –
Szczecińska – Sobieskiego – Zygmunta Augusta – Chrobrego – al. 3 Maja – Leszczyńskiego – Konarskiego – Leszczyńskiego – Grunwaldzka – Poniatowskiego – Kopernika –
Grodzka – Kowalska – Armii Krajowej – Obrońców Wybrzeża – Lotha – Kozietulskiego –
Boh. Westerplatte – Hubalczyków – SZPITAL – Hubalczyków – Boh. Westerplatte – Kozietulskiego – Lotha – Obrońców Wybrzeża – Armii Krajowej – Kowalska – Grodzka – Kopernika – Poniatowskiego – Grunwaldzka – Leszczyńskiego – Konarskiego – Leszczyńskiego – al. 3 Maja – Chrobrego – Zygmunta Augusta – Sobieskiego – Szczecińska –
11 Listopada – Andersa – Dmowskiego – Szczecińska – Kołobrzeska – CH JANTAR

10

CH JANTAR – Kołobrzeska – Kilińskiego – Kobylnica: Prof. Poznańskiego – KOBYLNICA
BAZA MZK
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Linia

Przebieg trasy

11

CH JANTAR – Kołobrzeska – Szczecińska – Dmowskiego – Andersa – 11 Listopada –
Koszalińska – Grottgera – Szczecińska – Sobieskiego – al. 3 Maja – Kołłątaja – Wojska
Polskiego – al. Sienkiewicza – Grodzka – Kowalska – Armii Krajowej – Pobożnego – Garncarska – Wiejska (wybrane kursy: Nad Śluzami – Arciszewskiego – Krępa Słupska – Płaszewko Kusowo – Głobino) – Boh. Westerplatte – Głobino – Krzywań – Grabin – DĘBNICA KASZUBSKA (sezonowo: KRZYNIA) – Grabin – Krzywań – Głobino (wybrane kursy:
Kusowo – Płaszewko – Krępa Słupska – Słupsk: Arciszewskiego – Mierosławskiego) – Boh.
Westerplatte – Wiejska – Garncarska – Pobożnego – Armii Krajowej – Kowalska – Grodzka
– al. Sienkiewicza – Wojska Polskiego – Kołłątaja – al. 3 Maja – Sobieskiego – Szczecińska
– Grottgera – Koszalińska – 11 Listopada – Andersa – Dmowskiego – Szczecińska – Kołobrzeska – CH JANTAR

15

RZYMOWSKIEGO – 11 Listopada – Norwida – Małcużyńskiego (wybrane kursy z pominięciem Norwida i Małcużyńskiego) – Piłsudskiego – Sobieskiego – Banacha – Wazów –
al. 3 Maja – Wolności – Kopernika – al. Sienkiewicza – Anny Łajming – Jana Pawła II –
Zamkowa – Garncarska – Wiejska – Boh. Westerplatte – Jodłowa – HUBALCZYKÓW –
Boh. Westerplatte – Wiejska – Garncarska – Zamkowa – Jagiełły – Anny Łajming –
al. Sienkiewicza – Kopernika – Wolności – al. 3 Maja – Wazów – Banacha – Sobieskiego –
Piłsudskiego – 11 Listopada – RZYMOWSKIEGO

16

RZYMOWSKIEGO – 11 Listopada – Szczecińska – Deotymy – Jana Pawła II – Zamkowa
– Garncarska – Wiejska – Boh. Westerplatte – Jodłowa – HUBALCZYKÓW – Boh. Westerplatte – Wiejska – Garncarska – Zamkowa – Jagiełły – Tuwima – Szczecińska –
11 Listopada – RZYMOWSKIEGO

17

RZYMOWSKIEGO – 11 Listopada – Szczecińska – Deotymy – Anny Łajming –
al. Sienkiewicza – Kopernika – Osiedle Bałtyckie – Bałtycka – Portowa (wybrane kursy
przez Słupski Inkubator Technologiczny) – PORTOWA – STREFA EKONOMICZNA (wybrane kursy: Włynkówko – Włynkowo – STRZELINKO FABRYKA OBUWIA – Strzelino –
Włynkówko) – Portowa – Bałtycka – Kopernika – al. Sienkiewicza – Anny Łajming – Tuwima – Szczecińska – 11 Listopada – RZYMOWSKIEGO

18

RZYMOWSKIEGO – 11 Listopada – Szczecińska – Kołłątaja – Wojska Polskiego –
al. Sienkiewicza – Grodzka – Kowalska – Armii Krajowej – Obrońców Wybrzeża – Lotha –
Lelewela – Gdańska – KLONOWA – Gdańska – Lotha – Obrońców Wybrzeża – Armii Krajowej – Kowalska – Grodzka – al. Sienkiewicza – Wojska Polskiego – Kołłątaja – Szczecińska – 11 Listopada – RZYMOWSKIEGO

19

RZYMOWSKIEGO – 11 Listopada – Szczecińska – Deotymy – Anny Łajming –
al. Sienkiewicza – Kopernika – Wolności – al. 3 Maja – Leszczyńskiego – Konarskiego –
OS. BATOREGO – Leszczyńskiego – al. 3 Maja – Wolności – Kopernika – al. Sienkiewicza
– Anny Łajming – Tuwima – Szczecińska – 11 Listopada – RZYMOWSKIEGO

21

CH JANTAR – Kołobrzeska – Szczecińska – Dmowskiego – Andersa – 11 Listopada –
Szczecińska – Sobieskiego – Banacha – Wazów – al. 3 Maja – Kołłątaja – Wojska Polskiego – al. Sienkiewicza – Grodzka – Kowalska – Armii Krajowej – Pobożnego – Garncarska –
Wiejska – Boh. Westerplatte – Nad Śluzami – Arciszewskiego – Racławicka – Gdyńska –
Boh. Westerplatte – Hubalczyków – SZPITAL – Hubalczyków – Boh. Westerplatte –
Gdyńska – Racławicka – Arciszewskiego – Mierosławskiego – Boh. Westerplatte – Wiejska
– Garncarska – Pobożnego – Armii Krajowej – Kowalska – Grodzka – al. Sienkiewicza –
Wojska Polskiego – Kołłątaja – al. 3 Maja – Wazów – Banacha – Sobieskiego – Szczecińska – 11 Listopada – Andersa – Dmowskiego – Szczecińska – Kołobrzeska – CH JANTAR
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Linia

Przebieg trasy

25

CH JANTAR – Kołobrzeska – Szczecińska – Dmowskiego – Andersa – 11 Listopada –
Szczecińska – Sobieskiego – Banacha – Wazów – al. 3 Maja – Kołłątaja – Wojska Polskiego – Anny Łajming – Jaracza – Lutosławskiego – Poznańska – Zielona – Słoneczna –
SŁONECZNA MOPR – Słoneczna – Poznańska – Cecorska – Przemysłowa – Pomorska –
Poznańska – Lutosławskiego – Jaracza – Anny Łajming – al. Sienkiewicza – Kopernika –
Wolności – al. 3 Maja – Wazów – Banacha – Sobieskiego – Szczecińska – 11 Listopada –
Andersa – Dmowskiego – Szczecińska – Kołobrzeska – CH JANTAR

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZIM w Słupsku.

Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., do realizacji przewozów w komunikacji miejskiej, MZK Sp. z o.o. w Słupsku wykorzystywał łącznie 59 pojazdów – wszystkie dostosowane
do przewozu osób niepełnosprawnych (niskopodłogowe). Średni wiek taboru wyniósł 11,4
lat. Strukturę wiekową taboru MZK Sp. z o.o. w Słupsku przedstawiono w tabeli 32.
Tab. 32. Struktura wiekowa taboru MZK Sp. z o.o. w Słupsku
– stan na 31 stycznia 2014 r.
Wiek taboru [lata]

Liczba pojazdów [szt.]

0-3

12

4-10

22

11-15

4

15 i więcej

21

Razem

59

Źródło: dane MZK Sp. z o.o. w Słupsku.

Strukturę wiekową taboru autobusowego eksploatowanego na liniach słupskiej komunikacji miejskiej należy uznać za niekorzystną – ponad 1/3 pojazdów przekroczyła już wiek
15 lat.
W procesie odnowy taboru zakłada się, że – analogicznie jak już ma to miejsce obecnie
– każdy nowowprowadzany pojazd będzie niskopodłogowy, wyposażony w tablice elektroniczne z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, zapowiedzi głosowe przystanków, wewnętrzny i zewnętrzny monitoring oraz klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Nowy fabrycznie tabor spełniał będzie obowiązujące normy EURO (obecnie – od 1 stycznia 2014 r. – EURO 6).
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4.2. Charakterystyka planowanej sieci
Planowana sieć komunikacyjna publicznego miejskiego transportu zbiorowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Słupska
i gmin, z którymi miasto Słupsk zawarło porozumienie w zakresie organizacji transportu publicznego, obejmuje obszar:


miasta Słupska;



gmin wiejskich: Dębnica Kaszubska, Kobylnica i Słupsk.
Zgodnie z §5 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu planu zrówno-

ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego z dnia 25 maja 2011 r., wydanego
na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia
2010 r., z uwagi na to, że przewozy objęte niniejszym planem mają charakter przewozów
o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych w komunikacji miejskiej, odstępuje się
od sporządzenia części graficznej planu transportowego. Ze względu na specyfikę funkcjonowania komunikacji miejskiej, z często występującą koniecznością wprowadzania bieżących
zmian w trasach linii, w celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności sieci komunikacyjnej,
szybko reagującej na zmieniający się popyt i zmieniające się specyficzne wymagania pasażerów, odstępuje się również od szczegółowego określenia tras linii, na których mają się odbywać przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Określony zostaje jedynie obszar,
na którym w okresie planowania funkcjonowała będzie sieć komunikacji miejskiej w Słupsku
i gminach, które z miastem Słupskiem podpisały porozumienia.
Granice obszaru, na którym ma się odbywać przewóz o charakterze użyteczności publicznej w ramach słupskiej komunikacji miejskiej, stanowią zatem granice miasta Słupska
i wszystkich gmin, które z miastem Słupskiem podpisały porozumienie zlecające miastu organizowanie publicznego transportu zbiorowego.
Na podstawie badań marketingowych wielkości popytu można stwierdzić, że obecna
podaż usług przewozowych jest stosunkowo dobrze dostosowana do występującego popytu
efektywnego. Praktycznie w żadnym z badanych okresów doby nie występują przekroczenia
zdolności przewozowej, których przyczyną mogłoby być nieadekwatne do popytu ułożenie
rozkładów jazdy. Występujące pojedyncze przypadki przekroczenia zdolności przewozowej,
mają charakter zjawisk incydentalnych, związanych z naturalnymi, dziennymi wahaniami popytu.
Wielkość podaży usług przewozowych oferowana na rynku w warunkach 2012 r. (scharakteryzowana przez takie parametry, jak liczba wozokilometrów i częstotliwość kursowania
pojazdów na poszczególnych liniach) odpowiada występującemu popytowi efektywnemu.
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Także w przekroju gmin można stwierdzić, że oferowana zdolność przewozowa nie jest zbyt
ograniczona w stosunku do wielkości popytu występującego na rynku.
Z badań głównych preferencji komunikacyjnych pasażerów komunikacji miejskiej
i użytkowników samochodów osobowych, przeprowadzonych w Słupsku wiosną 2012 r. wynika, że ponad 74% osób korzystających z komunikacji miejskiej oceniło ją jako dobrą lub
bardzo dobrą. Jest to wynik bardzo dobry.
W tej sytuacji, obecne parametry podaży usług można przyjąć jako wyjściowe do założeń wariantowego ich rozwoju w 2020 r. i 2025 r.
Na kształt i jakość usług słupskiej komunikacji miejskiej wpłynie realizacja przez miasto
Słupsk projektów inwestycyjnych, przewidujących zakup, instalację i wdrożenie:


systemu zarządzania ruchem drogowym w Słupsku (systemu inteligentnego sterowania
ruchem ITS) – wraz z centralą zarządzania ruchem oraz wprowadzeniem określonych
preferencji dla transportu zbiorowego;



systemu zarządzania komunikacją miejską – wraz z centralą ruchu;



rozbudowy systemu informacji pasażerskiej – o zewnętrzne wyświetlacze w węzłach
przesiadkowych i najważniejszych przystankach;



rozbudowy systemu sprzedaży biletów.
System zarządzania ruchem znacznie ułatwi poruszanie się pojazdów komunikacji miej-

skiej po Słupsku, dzięki czemu wzrośnie prędkość komunikacyjna (i w rezultacie – eksploatacyjna) i skróci się czas podróży. W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej,
z priorytetem dla transportu zbiorowego. Korytarze takie – wraz z systemem zarządzania
ruchem i z preferencjami dla komunikacji miejskiej – będą stanowić zintegrowaną zachętę
dla mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej.
Po wdrożeniu rozbudowy systemu informacji pasażerskiej, dodatkową korzyścią dla pasażerów będzie nowoczesna, dokładna, intuicyjna, kompleksowa i szybka informacja o usługach, która zachęci do korzystania z pojazdów komunikacji miejskiej w odbywaniu podróży
po mieście, co również wpłynie na rezygnację części mieszkańców z korzystania z samochodów osobowych i na zmniejszenie kongestii drogowej. System ten będzie uzupełniony o elementy zewnętrznej informacji przystankowej.
Planowane inwestycje oraz przewidywane zmiany demograficzne w Słupsku i w gminach ościennych, wpłyną na potrzebę zwiększenia wielkości pracy eksploatacyjnej słupskiej
komunikacji miejskiej w kolejnych latach w poszczególnych gminach. W granicach miasta
Słupska w wariancie stagnacji planuje się utrzymanie obecnej oferty przewozowej,
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a w wariancie rozwojowym jej zwiększenie – wraz ze wzrostem liczby przewożonych pasażerów.
Rozszerzenia docelowej oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących
się lub planowanych do rozbudowy osiedli, w szczególności: południowo-wschodnie rejony
miasta (na południe od Szpitala) oraz na północy – rejon ul. Konarskiego, Lawendowej
i Owocowej.
Walorem słupskiej komunikacji miejskiej jest zunifikowana pojemność taboru – poza
wybranymi zadaniami przewozowymi na kilku liniach przeznaczonymi dla autobusów przegubowych – eksploatowane są wyłącznie pojazdy o długości około 12 m i standardowej dla
komunikacji miejskiej pojemności pasażerskiej, min. 80 osób. Taka struktura eksploatowanego taboru będzie w okresie planowania zachowana. Ze względu na specyfikę większości tras
linii słupskiej komunikacji miejskiej – charakteryzujących się znaczącym wydłużeniem drogi
i najwyższym wykorzystaniem pojazdów tylko na niektórych ich fragmentach – nie przewiduje się w Słupsku inwestowania w tabor o mniejszej pojemności pasażerskiej – midibusy i minibusy.
Komunikacja miejska w granicach Słupska wymaga ciągłego dostosowywania oferty
do faktycznego popytu, ewentualne zmiany w przebiegu tras linii są więc możliwe. Zaleca się
jednak przeprowadzanie większych zmian nie częściej niż dwa razy w roku.
W ramach obszarów gminnych oferta przewozowa będzie rozwijana w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Trasy linii i rozkłady jazdy będą określane w porozumieniu z władzami gmin i po zbadaniu potrzeb lokalnych społeczności. Przebieg i charakter linii może ulegać zmianie w miarę zmieniających się potrzeb pasażerów
i w miarę możliwości finansowych gmin.
Z uwagi na inny charakter przewozów na rozległych terenach gmin, dopuszcza się objęcie tych elementów sieci komunikacyjnej postępowaniem przetargowym przeprowadzonym
przez organizatora – ZIM w Słupsku – z wyłonieniem wykonawcy niebędącego podmiotem
wewnętrznym.
W wypadku realizacji wariantu rozwojowego, w którym zaplanowano zwiększenie oferty przewozowej, zaleca się możliwość zlecenia nowych zadań podmiotom zewnętrznym –
po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury przetargowej.
W każdym przypadku zakłada się jednak, że taryfa biletowa pozostanie jako zintegrowana – umożliwiająca pasażerowi swobodny wybór środka transportu bez konieczności stosowania odrębnych zasad taryfowych i biletów.
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5. Finansowanie usług przewozowych
Art. 1 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady finansowania
regularnego przewozu (o charakterze użyteczności publicznej) osób w publicznym transporcie zbiorowym, realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Określenie przewidywanego finansowania usług przewozowych jest jednym z podstawowych zadań organizatora
transportu, realizowanych w ramach planu transportowego, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 tej
ustawy.
Finansowanie publicznego transportu zbiorowego w Słupsku oraz w gminach ościennych odbywa się poprzez wydatkowanie środków z budżetów miasta i gmin. Środki te pokrywają wydatki bieżące na:


zakup usług przewozowych od operatora;



utrzymanie infrastruktury;



sprzątanie przystanków;



wytwarzanie, dystrybucję i kontrolę biletów;



zamieszczanie informacji pasażerskiej;



przeprowadzanie badań i analiz;



wypełnianie ustawowych zadań organizatora przewozów.
Poza wydatkami bieżącymi, realizowane są wydatki inwestycyjne – głównie na budowę

i modernizację infrastruktury, zakup taboru i wiat przystankowych oraz budowę systemu informacji pasażerskiej.
Wydatki bieżące pokrywane są przychodami ze sprzedaży biletów i z opłat dodatkowych wnoszonych przez pasażerów, dopłatami gmin ościennych do przewozów realizowanych na ich terenie, wpływami z opłat i kar, wpływami z opłat za korzystanie z przystanków
oraz wpływami za dzierżawę taboru z wyposażeniem. Wpływy te nie pokrywają w całości
ponoszonych wydatków – konieczne stają się więc dopłaty z budżetów samorządów lokalnych, na których terenie realizowane są przewozy. Dopłaty te są elementem polityki socjalnej, ekologicznej i transportowej władz samorządowych, ukierunkowanych na kreowanie
pożądanego podziału przewozów pomiędzy transportem publicznym i indywidualnym.
Realizacja tego celu wymaga, aby:


utrzymywać połączenia nierentowne – transport publiczny powinien zapewniać możliwość przejazdów także na trasach i w porach doby, które nie zapewniają efektywności
ekonomicznej;



pokrywać utracone przychody operatorów związane z ustanowionym przez samorządy
prawem niektórych grup społecznych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
103

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 104

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Finansowanie miejskiego transportu publicznego odbywa się także poprzez:


środki celowe na realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych;



wkład własny w finansowaniu projektów unijnych.
Miasto Słupsk, analogicznie jak inne miasta z funkcjonującą komunikacją miejską, zmu-

szone jest przeznaczać środki z innych dochodów gminy na funkcjonowanie komunikacji
miejskiej. Wielkość kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz przychodów ze sprzedaży biletów i dopłat budżetowych w 2012 r. i w 2013 r., przedstawiono
w tabeli 33.
Tab. 33. Finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego w Słupsku
– wykonanie w 2012 r. i w 2013 r. [zł]

Rok

Koszt
Koszty
zakupu
organizawozokilometora
trów

2012

25 277 866,00

517 000

11 738 669,35

1 302 363,93

228 953,42

45,51

2013

25 461 359,00

389 000

12 222 054,59

1 354 157,39

310 383,98

47,28

Przychody
ze sprzedaży
biletów

Inne
przychody
(przystanki,
VAT)

Dopłata
z gmin
ościennych

Wskaźnik
odpłatności
[%]

* koszty zakupu wozokilometrów u operatora i organizacji usług
Źródło: dane ZIM w Słupsku.

Wysokość dopłat z poszczególnych gmin w 2013 r. i plan na 2014 r. przedstawiono
w tabeli 34.
Tab. 34. Wysokość dopłat do usług słupskiej komunikacji miejskiej z poszczególnych gmin ościennych – wykonanie w 2013 r. i plan na 2014 r. [zł]
Gmina
Dębnica Kaszubska

Wysokość dopłaty w 2013 r.
łącznie

Dopłata planowana w 2014 r.

na mieszkańca

łącznie

na mieszkańca

47 400,00

4,83

47 400,00

4,83

Kobylnica

139 886,41

12,75

145 000,00

13,22

Słupsk

123 530,40

7,69

140 000,00

8,71

310 816,81

8,44

332 400,00

9,02

Razem:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZIM w Słupsku.

Z danych publikowanych przez IGKM w Warszawie wynika, że na tle innych miast o porównywalnej liczbie mieszkańców, w 2012 r. Słupsk charakteryzował się jednym z niższych
wskaźników liczby wozokilometrów przypadających na jednego mieszkańca. Wysokość
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wskaźnika odpłatności usług w słupskiej komunikacji miejskiej należała natomiast do jednego
z najwyższych – w 2012 r. ukształtował się on na poziomie 45,5%, natomiast w 2013 r.
wzrósł do 47,3%. Był to rezultat przekształceń organizatora przewozów oraz innych działań
w racjonalizatorskich tej sferze, skutkujących ograniczaniem kosztów i zwiększaniem dochodów.
Porównanie finansowania komunikacji miejskiej w Słupsku i w innych, wybranych miastach o porównywalnej wielkości w kraju w 2012 r., przedstawiono w tabeli 35.
Tab. 35. Porównanie parametrów finansowych komunikacji miejskiej w Słupsku
oraz w innych miastach o średniej wielkości w kraju w 2012 r.

Miasto

Ludność
miasta
[tys.]

Sprzedaż
biletów
[tys. zł]

Wydatki
bieżące
budżetu
na
transport
miejski
[tys. zł]

Liczba
wozokm
[tys.]

Wskaźnik
odpłatności
[%]

Liczba
wozokm
na
mieszkańca

Słupsk*

95,9

11 739

24 861

3 024

47,2

31,5

Gorzów Wlkp.

124,5

18 522

16 379

5 006

48,7

40,2

Elbląg*

124,3

12 255

33 514

3 350

36,6

27,0

Płock

123,6

16 362

21 515

6 304

42,1

51,0

Opole

122,4

17 158

12 910

4 758

52,4

38,9

Zielona Góra

119,2

16 602

12 378

4 285

48,1

35,9

Włocławek

116,0

9 961

11 385

3 625

45,3

31,3

Tarnów*

113,2

12 270

23 102

4 673

-

41,3

Kalisz

104,6

9 021

10 046

2 979

44,3

28,5

Legnica

102,7

11 491

9 837

3 567

49,2

34,7

Grudziądz

98,7

11 533

25 198

2 733

45,8

27,7

Jaworzno*

92,8

9 896

26 766

4 042

37,0

43,6

Jastrzębie-Zdrój**

92,1

16 232

39 594

3 2231

41,0

35,0

* miasta z wyodrębnionymi w 2012 r. zarządami transportu
**
przewozy realizowane wyłącznie przez PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Komunikacja Miejska w Liczbach” 2012 nr 2. IGKM, Warszawa 2013, s. 28-29.
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Relatywnie wysoki wskaźnik odpłatności jest korzystny z punktu widzenia budżetu miasta i obsługiwanych gmin, gdyż pozwala ograniczyć udział dopłat do komunikacji miejskiej
w wydatkach bieżących i tym samym ułatwia zachowanie niezbędnej równowagi finansowej
budżetu. W związku z prowadzonym systematycznym unowocześnianiem taboru, poprawą
jego wyposażenia i wprowadzeniem systemu dynamicznej, przystankowej informacji pasażerskiej, w wariancie minimalnym zakłada się, że w okresie planowania wskaźnik odpłatności
usług będzie spadać. Organizator miejskiego publicznego transportu zbiorowego w Słupsku
zobowiązany jest więc podjąć zdecydowane działania, aby udział przychodów ze sprzedaży
biletów w kosztach świadczenia usług, nadal kształtował się w przedziale 45-50%.
W okresie planowania zakłada się utrzymanie zasady pokrywania kosztów organizowania i świadczenia usług przewozowych przychodami z biletów i dopłatami z budżetów samorządów, a finansowania inwestycji – ze środków własnych operatora, wspomaganych zakupami i modernizacją taboru przez miasto Słupsk, przy wykorzystaniu środków pomocowych
z Unii Europejskiej.
W inwestycjach taborowych preferowany będzie tabor niskoemisyjny, w tym – pomimo
braku zachęt podatkowych – wyposażony w silniki zasilane CNG.
System taryfowy jest czynnikiem decydującym o atrakcyjności transportu publicznego,
stąd wynikające z niego rodzaje biletów i ich ceny, powinny być utrzymywane na poziomie
niższym, niż zapewniającym pokrycie całości kosztów. Ma to na celu umożliwienie realizacji
podróży wszystkim, również mniej zamożnym grupom społecznym, które nie wnoszą w ogóle
opłat za przejazd albo pokrywają koszt przejazdu tylko w pewnym stopniu. Ceny te powinny
być również atrakcyjne w porównaniu z kosztami użytkowania pojazdów indywidualnych.
Taka polityka taryfowa oznacza, że ponoszone koszty eksploatacyjne znacznie przewyższać
będą wysokość wpływów ze sprzedaży biletów.
Przyszła struktura taryfy biletowej powinna zapewniać możliwie największą liczbę pasażerów słupskiej komunikacji miejskiej i – jednocześnie – możliwie wysoką przychodowość.
Jednym z ważnych aspektów w polityce taryfowej jest utrzymywanie odpowiedniej struktury
cen biletów jednorazowych i okresowych. Bilet okresowy, jeśli jest łatwo dostępny (duża sieć
punktów sprzedaży) i o atrakcyjnej cenie, stanowi ważną zachętę do korzystania z usług komunikacji miejskiej. Cena sieciowego biletu miesięcznego powinna odpowiadać cenie 25-30
biletów jednorazowych. Obecnie w Słupsku jego cena jest niska – czyli atrakcyjna dla obecnych i potencjalnych pasażerów – stanowi bowiem równowartość 29,5 biletów jednorazowych. W planowanej polityce taryfowej powinna być nadal stosowana zasada stosowania
wskaźnika 25-30 przejazdów na podstawie biletu jednorazowego.
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Prognozowane kwoty przychodów ze sprzedaży biletów, kosztów, dopłat budżetowych
oraz wskaźnika odpłatności w okresie planistycznym, przedstawiono w tabeli 36 – dla wariantu stagnacji i w tabeli 37 – dla wariantu rozwojowego.
Ze względu na strukturę wiekową taboru operatora komunalnego, nieuniknioną koniecznością jest zakup nowych autobusów przez MZK Sp. z o.o. w Słupsku. W rezultacie wymiany taboru nastąpi wzrost jego wartości, który skutkować będzie podwyższeniem kosztów
zakupu usług, wskutek wzrostu kosztów amortyzacji. Stąd też, konieczne jest podejmowanie
działań prowadzących z jednej strony do wzrostu popytu i z drugiej strony – do intensyfikacji
przychodów w celu ograniczania przewidywanego wzrostu udziału dopłat budżetowych
w kosztach funkcjonowania słupskiej komunikacji miejskiej (w warunkach niezmienionej liczby wozokilometrów).
Założono, że wskutek wzrostu jakości taboru z jednej strony i z powodu rosnącego poziomu kongestii drogowej z drugiej, jednostkowy koszt wozokilometra do 2020 r. będzie
w wariancie stagnacji wzrastał o około 1% rocznie, a w kolejnych latach – w rezultacie korzyści z wdrożonych priorytetów dla transportu publicznego w ruchu drogowym – tempo
przyrostu kosztu jednostkowego wozokilometra ulegnie zredukowaniu o połowę. W wariancie
rozwojowym szacowany wzrost jednostkowego kosztu wozokilometra do 2020 r. zredukowano do poziomu z lat 2020-2025. Inne dochody, dla obydwu wariantów, w całym okresie planowania, przyjęto w kolejnych latach na poziomie z 2013 r.
Tab. 36. Finansowanie usług słupskiej komunikacji miejskiej w okresie do 2025 r.
– w wariancie stagnacji [tys. zł] w cenach z 2013 r.

Rok

Przychody
ze sprzedaży
biletów

Inne
dochody

Koszty
publicznego
transportu
zbiorowego

Dopłaty
budżetowe

Wskaźnik
odpłatności
[%]

2012

11 739

1 302

25 795

12 754

45,51

2013

12 222

1 354

25 850

12 274

47,28

2020

10 819

1 350

26 845

14 676

40,30

2025

9 257

1 350

26 450

15 843

35,00

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 37. Finansowanie usług słupskiej komunikacji miejskiej w okresie do 2025 r.
– w wariancie rozwojowym [tys. zł] w cenach z 2013 r.

Rok

Przychody
ze sprzedaży
biletów

Inne
dochody

Koszty
publicznego
transportu
zbiorowego

Dopłaty
budżetowe

Wskaźnik
odpłatności
[%]

2012

11 739

1 302

25 795

12 754

45,51

2013

12 222

1 354

25 850

12 274

47,28

2020

14 043

1 350

29 975

14 852

46,85

2025

15 616

1 350

33 226

16 260

47,00

Źródło: opracowanie własne.

Wzrost wielkości dopłat wynika ze wzrostu liczby mieszkańców gmin ościennych i ich
potrzeb przewozowych, wskutek czego liczba wozokilometrów zamawiana przez te gminy
powinna także rosnąć. Wyższa dopłata w wariancie rozwojowym jest wynikiem poniesienia
kosztów szerokiego zestawu działań w celu uatrakcyjniania komunikacji miejskiej i zmniejszania kongestii w ruchu drogowym – ale jej beneficjentem jest zdecydowanie większa liczba
mieszkańców niż w wariancie stagnacji.
5.1. Źródła i formy finansowania inwestycji
Jedyny operator słupskiej komunikacji miejskiej (MZK Sp. z o.o. w Słupsku) zrealizował
w minionych latach inwestycje związane z odtwarzaniem taboru oraz modernizacją budynków. Inwestycje zrealizowane przez operatora komunalnego w latach 2007-2013 przedstawiono w tabeli 38.
Źródłem finansowania tych inwestycji były:


środki własne;



dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej;



kredyty inwestycyjne;



leasing.
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Tab. 38. Inwestycje infrastrukturalne i taborowe zrealizowane
przez MZK Sp. z o.o. w Słupsku w latach 2007-2013
Zakres inwestycji

Rok
realizacji

Kwota
[tys. zł]

Zakup nowych autobusów standardowych Scania OmniLink (12 m),
z niską podłogą na 60% powierzchni, zasilanych etanolem – 4 szt.
Zakup nowych autobusów niskopodłogowych przegubowych, zasilanych
CNG – 5 szt.
Zakup używanych autobusów przegubowych MAN NG272 – 8 szt.

2007

12 213

2008

2 200

2009

830

2010

5 934

2011

4 478

2012

167

Doposażenie autobusów w system tablic i autokomputerów R&G
oraz w system monitoringu
Przebudowa stacji paliw – dostosowanie do wymagań nowych przepisów
branżowych
Zakup niskopodłogowych autobusów używanych Scania OmniCity
– 4 szt.
Zakup autobusów używanych MAN – 5 szt.
Doposażenie autobusów w systemu R&G oraz system monitoringu
Modernizacja hal warsztatowych pod kątem napraw pojazdów CNG
Zakup używanych autobusów niskopodłogowych MAN (12 m) – 6 szt.
oraz dostosowanie ich do wymagań umowy z organizatorem
(tablice elektroniczne, autokomputery, monitoring)
Modernizacja budynku magazynowego
Zakup 7 szt. nowych autobusów niskopodłogowych Scania 4x2 OmniCity
Zakup 4 szt. używanych autobusów niskopodłogowych MAN A20 oraz
zakup i montaż wyposażenia – tablice informacyjne, kasowniki, monitoring
Zakup 5 szt. systemów monitoringu do eksploatowanych autobusów
oraz 2 komplety elektronicznych tablic informacyjnych
Zakup 5 nowych autobusów Scania 4x2 OmniCity CNG (projekt unijny)
Zakup 1 używanego niskopodłogowego autobusu MAN NL202
Zakup systemów monitoringu
Zakup sprzętu komputerowego
Montaż systemu monitoringu w 4 autobusach
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Zakres inwestycji

Rok
realizacji

Kwota
[tys. zł]

Zakup 2 używanych autobusów niskopodłogowych CNG Irisbus (roczniki
2006 i 2007)
Zakup używanego przegubowego autobusu MAN Lion’s City A23 NG 313
(rocznik 2006)

2013

1 211

Modernizacja budynku socjalnego przy pętli Rzymowskiego
Modernizacja systemu informatycznego
Źródło: dane MZK Sp. z o.o. w Słupsku.

MZK Sp. z o.o. w Słupsku wraz z miastem Słupsk aplikuje do realizacji projektu
pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I”, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Zadanie nr 2 w ramach tego projektu zakłada zakup nowych autobusów i przebudowę
zaplecza technicznego transportu zbiorowego, w tym:


zakup 5 szt. autobusów jednoczłonowych – o długości ok. 12 m i pojemności ok. 80
miejsc, w tym min. 27 miejsc siedzących, z miejscem na wózek dziecięcy oraz z miejscem
na wózek inwalidzki, zasilanych CNG;



zakup 3 szt. autobusów dwuczłonowych – o długości ok. 18 m i pojemności ok. 140
miejsc, w tym min. 38 miejsc siedzących, z miejscem na wózek dziecięcy oraz z miejscem
na wózek inwalidzki;



modernizację myjni samochodowej, w tym:
-

wymianę urządzeń myjących na automatyczne;

-

wyposażenie w system obiegu zamkniętego wody;

-

przebudowę wentylacji;

-

przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;

-

przebudowę sieci energetycznej;

-

dostosowanie obiektu do wymagań eksploatacji w warunkach wysokiej wilgotności;



przebudowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji;



termomodernizację obiektów zaplecza technicznego;



dostosowanie hal warsztatowych do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W okresie planowania odnowa taboru będzie nadal kontynuowana. Zakłada się,
że jeżeli nie uda się pozyskać środków w ramach planowanego projektu, to w 2014 r. zakupione zostaną 3 szt. używanych autobusów jednoczłonowych, zasilanych ON.
Niezależnie od możliwości pozyskania środków unijnych, w 2016 r. planowany jest zakup 5 szt. fabrycznie nowych autobusów jednoczłonowych zasilanych ON, w 2018 r. – 8 szt.
fabrycznie nowych autobusów jednoczłonowych zasilanych CNG, a w 2020 r. – 5 szt. fabrycznie nowych autobusów jednoczłonowych zasilanych ON.
W ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I”,
miasto Słupsk planuje wdrożyć kompleksowy systemu nadzoru ruchu i elektronicznej informacji pasażerskiej, utworzyć Centrum Nadzoru Ruchu ZIM w Słupsku i zapewnić priorytet dla
pojazdów komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniu ulic Szczecińska – Sobieskiego – poprzez
modernizację układu drogowego i sygnalizacji świetlnej. Przewidywane jest również zapewnienie dogodnego dostępu do zintegrowanego węzła przesiadkowego rowerzystom i pieszym.
W wyniku realizacji tego projektu, zainstalowane zostaną 22 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, powstanie automatyczne centrum obliczeniowe i utworzone zostanie
stanowisko dyspozytorskie w Centrum Nadzoru Ruchu.
Lokalizację planowanych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej przedstawiono
w tabeli 39.
W okolicach dworca kolejowego w Słupsku zostaną umieszczone dodatkowe trzy jednostronne tablice informacji pasażerskiej:


jedna tablica przy miejscach postojowych dla pojazdów prywatnego transportu osób (obszar po prawej stronie wyjścia z budynku dworca);



dwie tablice bezpośrednio naprzeciw głównego wyjścia z budynku dworca – w dobrze
widocznym miejscu (tablice te powinny pokazywać godziny odjazdów pojazdów transportu miejskiego z przystanków usytuowanych w pobliżu dworca kolejowego).
Ponadto, projekt przewiduje usytuowanie trzech tablic jednostronnych, 3-wierszowych,

poza terenem miasta Słupska:


1 tablicy na terenie gminy Słupsk;



2 tablic na terenie gminy Kobylnica.

111

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 112

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Tab. 39. Planowana lokalizacja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej
na terenie Słupska
Nazwa przystanku

Liczba tablic

Os. Niepodległości

1

Szczecińska – Dunikowskiego

1

Sobieskiego – Towarowa

1

3 Maja – MCK

1

3 Maja – Fabryczna

1

Dw. Kolejowy

3

Wojska Polskiego

1

Sienkiewicza

1

Grodzka

2

Ratusz

1

pl. Dąbrowskiego

1

Wolności

1

Hala Gryfia

1

Źródło: dane ZIM w Słupsku.

Zakres pozostałych zrealizowanych, realizowanych i przygotowywanych koncepcyjnie
inwestycji, zaprezentowano w tabeli 1 w rozdziale 2.4. oraz w tabelach 15 i 16 w rozdziale
2.11.
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6. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu
6.1. Podział zadań przewozowych
Strategia zrównoważonego rozwoju wyznacza zasady funkcjonowania i rozwoju transportu publicznego na obszarze Słupska oraz pozostałych gmin objętych planem. W praktyce
oznacza to konieczność oddziaływania na podział zadań przewozowych pomiędzy publiczny
transport zbiorowy i transport indywidualny, celem uzyskania pożądanego, odpowiednio wysokiego udziału publicznego transportu zbiorowego w podróżach miejskich.
W miastach dużych i średnich – do których można zaliczyć Słupsk – udział transportu
publicznego w podróżach realizowanych tym transportem i zmotoryzowanym transportem
indywidualnym, nie powinien być mniejszy niż 50%.26 W gminach wiejskich udział transportu
zbiorowego w realizacji potrzeb transportowych nie powinien być mniejszy niż 25%.
Zrealizowane do tej pory dla Słupska i okolicznych gmin opracowania planistyczne
nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację obecnego podziału zadań przewozowych.
Podział zadań przewozowych na obszarze podmiejskim powinien następować na zasadzie maksymalnego spełniania oczekiwań pasażerów, przy możliwie najniższych nakładach
finansowych. Komunikacja miejska obsługuje zwyczajowo rejony przyległe do granic miasta.
Lokalna komunikacja komercyjna, eksploatująca innego rodzaju tabor, obejmuje zwykle
swym zasięgiem obszar sięgający do 50 km od granic miasta. Rolą komunikacji miejskiej jest
obsługa tych obszarów, w których pasażer ma problem ze skorzystaniem z usług innych
przewoźników z powodu przepełnienia pojazdów przyjeżdżających z dalszych odległości oraz
w których przewoźnicy komercyjni nie zorganizują przewozów – z powodu zbyt niskiej ich
efektywności ekonomicznej.
Wprowadzenie integracji taryfowej na odcinkach wymienionych połączeń komercyjnych, pokrywających się z siecią linii autobusowych słupskiej komunikacji miejskiej, zapewniłoby znaczącą poprawę obsługi komunikacyjnej gmin ościennych. Wzajemna koordynacja
rozkładów jazdy na pokrywających się odcinkach, umożliwiłaby poprawę rytmiczności obsługi
poszczególnych miejscowości w tych gminach. Działania takie mogą być prowadzone z zachowaniem zasad konkurencyjności.

26

Por. Plan zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego. Przewodnik . Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2011, s. 30.
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6.2. Preferencje pasażerów
Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu publicznego wymaga podjęcia
określonych działań związanych z dalszą poprawą oferty przewozowej – w dostosowaniu jej
do preferencji i zachowań transportowych mieszkańców. W tym zakresie analizie poddano
obecny stopień realizacji postulatów przewozowych i wskazano działania, których podjęcie
przyczyniłoby się do poprawy stopnia dostosowania oferty przewozowej do oczekiwań mieszkańców. Uzyskana w ten sposób poprawa jakości publicznego transportu zbiorowego podniesie jego atrakcyjność w stosunku do motoryzacji indywidualnej.
Wiosną 2012 r. na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przeprowadzono
kompleksowe, wewnątrzpojazdowe badania marketingowe wielkości popytu na jej usługi
oraz badania głównych preferencji pasażerów korzystających ze słupskiej komunikacji miejskiej. Badanie preferencji pasażerów przeprowadzono na reprezentatywnej próbie osób
w wieku 15-75 lat (n=500). Analogiczne badania przeprowadzono w 2010 r.
Do głównych celów badania należało poznanie oceny funkcjonowania komunikacji
miejskiej w Słupsku oraz określenie głównych preferencji komunikacyjnych pasażerów komunikacji miejskiej.
Ponadto, pasażerów komunikacji miejskiej w Słupsku zapytano o ocenę zmian w jakości funkcjonowania słupskiej komunikacji miejskiej po powołaniu ZIM w Słupsku.
Ogólna ocena słupskiej komunikacji miejskiej wyniosła 3,97, czyli była dość dobra (ponad 74% ankietowanych wystawiło ocenę dobrą i bardzo dobrą). Ocenę niedostateczną
przyznało jedynie 1,9% ankietowanych.
Najczęściej powtarzające się przyczyny złej oceny słupskiej komunikacji miejskiej, to:


opóźnienia – 33% przyczyn oceny niedostatecznej;



zbyt mała podaż usług (za mało kursów), likwidacja połączeń w ostatnim czasie – 33%
przyczyn oceny niedostatecznej;



uciążliwość współpasażerów (brak ich dostatecznej higieny) – 17% przyczyn oceny niedostatecznej.
Równie dobrze oceniony został poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów w auto-

busach komunikacji miejskiej w Słupsku, którego ocena ukształtowała się na poziomie 3,84 –
była więc tylko nieznacznie niższa od oceny ogólnej.
W badaniach zapytano także o stosunek pasażerów słupskiej komunikacji miejskiej dla
idei wydzielania pasów wyłącznego ruchu dla autobusów w ulicach Tuwima i Deotymy oraz
do pomysłu zapewnienia priorytetów w ruchu drogowym dla autobusów komunikacji miejskiej.
114
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Pomysł uprzywilejowania autobusów na ulicach Deotymy i Tuwima poparło 37,10%
osób ankietowanych (42,54% w 2010 r.), przy 31,10% sprzeciwiających się temu rozwiązaniu (28,6% w 2010 r.). Zwolenników wytyczenia pasów było więc o 19% więcej niż przeciwników.
Dość znaczący odsetek respondentów – 31,77% ogólnej ich liczby (28,78% w 2010 r.)
– nie był w stanie określić swojego stosunku do zaproponowanego rozwiązania, a 0,03%
osób ankietowanych (0,08% w 2010 r.) uchyliło się od odpowiedzi.
Prawdopodobną główną przyczyną zmniejszenia się na przestrzeni lat 2010-12 liczby
zwolenników wydzielenia pasów wyłącznego ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej
na ulicach Tuwima i Deotymy, było przekonanie o ogólnym spadku natężenia ruchu drogowego w Słupsku, w szczególności w ciągu dawnej drogi krajowej nr 6, po oddaniu do eksploatacji odcinka drogi ekspresowej S-6, stanowiącego obwodnicę Słupska.
Drugą z potencjalnych przyczyn spadku poparcia dla idei wydzielania pasów wyłącznego ruchu dla autobusów w ulicach Tuwima i Deotymy, mogą być negatywne doświadczenia
słupszczan z ograniczeniami w ruchu na ul. Wojska Polskiego (na tej ulicy w 2009 r. w kierunku do ul. Kołłątaja dozwolono wyłącznie ruch pojazdów komunikacji miejskiej i taksówek,
pomimo znikomego wykorzystania ul. Wojska Polskiego przez autobusy miejskie w omawianym kierunku, w rezultacie czego w 2010 r. udostępniono tę ulicę dla wszystkich pojazdów).
Kolejną poddaną badaniu kwestią był stosunek pasażerów słupskiej komunikacji miejskiej do wprowadzania priorytetów w ruchu drogowym dla autobusów komunikacji miejskiej,
kosztem utrudnienia przejazdu pojazdom indywidualnym.
Wprowadzenie priorytetów w ruchu drogowym, zapewniających autobusom komunikacji miejskiej uprzywilejowanie w ruchu, poparło tylko 28,02% respondentów (34,82%
w 2010 r.), przy aż 44,43% sprzeciwiających się (41,06% w 2010 r.). Brak zdania w tej kwestii wyraziło 30,69% respondentów (23,86% w 2010 r.), a 1,11% (0,26% w 2010 r.) osób
ankietowanych uchyliło się od odpowiedzi na to pytanie.
Podobnie jak w 2010 r., uzyskany w 2012 r. wynik badań, obrazujący większe poparcie
pasażerów słupskiej komunikacji miejskiej dla wytyczenia pasów wyłącznego ruchu dla autobusów na wybranych ulicach niż dla wprowadzenia priorytetów dla komunikacji miejskiej
w zarządzaniu ruchem drogowym, wskazuje na niską świadomość mieszkańców w kwestii
możliwych rozwiązań w zakresie inżynierii ruchu drogowego, których zastosowanie byłoby
mniej dotkliwe dla użytkowników samochodów osobowych od wyznaczenia pasów wyłącznego ruchu dla autobusów.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu konstrukcji oferty przewozowej, większa
liczba respondentów wskazała na bezpośredniość niż na częstotliwość – połączenia bezpo115
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średnie o niskiej częstotliwości wybrało 41,09% respondentów, wobec 25,48% wskazań dla
połączeń z przesiadkami o wysokiej częstotliwości. Brak zdania w tej kwestii wyraziło zaś
aż 33,12% respondentów, przy 0,31% osób ankietowanych uchylających się od odpowiedzi
na przedmiotowe pytanie.
Jednym z celów badania była ocena świadomości wprowadzanych zmian organizacyjnych w słupskiej w komunikacji miejskiej od 2009 r. Brak wiedzy o powołaniu niezależnego
od przewoźnika profesjonalnego organizatora komunikacji – Zarządu Transportu Miejskiego
w Słupsku (przekształconego w 2011 r. w Zarząd Infrastruktury Miejskiej) i związaną z tym
niemożność oceny zmian w funkcjonowaniu słupskiej komunikacji miejskiej po przejęciu sfery
organizacji komunikacji miejskiej przez tę jednostkę, zadeklarowało jedynie 17,0% osób ankietowanych (w 2010 r. – 19,0%).
Ocenę zmian w jakości funkcjonowania słupskiej komunikacji miejskiej po powołaniu
ZIM w Słupsku, przedstawiono na rysunku 18.

35,2%
39,0%

8,8%
17,0%

poprawa

brak zmian

pogorszenie się

brak oceny

Rys. 18. Ocena jakości komunikacji miejskiej
po powołaniu ZTM/ZIM w Słupsku – wiosna 2012 r.
Źródło: „Sytuacja eksploatacyjna linii komunikacji miejskiej ZIM w Słupsku – na podstawie wy-

ników badań marketingowych”, Słupsk – Reda, marzec – maj 2012, s. 36.

Największą grupę respondentów (39,0%) stanowiły osoby, które dostrzegły poprawę
jakości funkcjonowania słupskiej komunikacji miejskiej po powołaniu jej organizatora, nieza116
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leżnego od przewoźnika (w 2010 r. było to tylko 21,2% osób ankietowanych). Na drugą pod
względem liczebności grupę respondentów, liczącą 35,2% osób ankietowanych, składały się
osoby, które nie zauważyły wpływu powołania ZTM/ZIM w Słupsku na jakość funkcjonowania
komunikacji w tym mieście, a tylko 8,8% ankietowanych stanowiły osoby odczuwające pogorszenie się jakości usług przewozowych po wyodrębnieniu organizacyjnym podmiotu nimi
zarządzającego.
W tabeli 40 przedstawiono ocenę słupskiej komunikacji miejskiej w przekroju poszczególnych postulatów przewozowych. Przyjęto czterostopniową skalę ocen: bardzo dobra, dobra, dostateczna i niedostateczna.
Tab. 40. Ocena realizacji postulatów przewozowych w transporcie publicznym
na obszarze Słupska i gmin ościennych objętych planem
Postulat

Ocena

Planowane działania
 utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu obsługi komunikacyjnej poszczególnych obszarów
miasta przez transport publiczny

Bezpośredniość

Bardzo dobra – zapewniane są
połączenia bezpośrednie obsługujące
wszystkie statystycznie istotne potoki
pasażerskie pomiędzy osiedlami

 zachowanie dużej liczby funkcjonujących obecnie połączeń bezpośrednich
 koordynacja rozkładów jazdy różnych rodzajów transportu publicznego, poprawiająca warunki podróży w relacjach, w których nie są
oferowane połączenia bezpośrednie
 budowa węzłów przesiadkowych,
dogodnie zlokalizowanych i rozplanowanych pod kątem minimalizacji
czasu traconego na przesiadanie
się

Częstotliwość

Bardzo dobra – w zakresie zasad
kształtowania oferty przewozowej
(kategoryzacja linii, częstotliwość
modułowa)

 utrzymanie zasad kształtowania
oferty przewozowej, umożliwiających koordynowanie rozkładów
jazdy w skali sieci komunikacyjnej
i zapewniających wysoką, wspólną
częstotliwość obsługi najważniejszych ciągów i relacji
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Postulat

Częstotliwość

Ocena

Planowane działania

Dobra – w zakresie obowiązujących
standardów częstotliwości kursowania pojazdów w poszczególnych porach dnia na liniach miejskich

 wprowadzenie priorytetów dla
transportu publicznego, umożliwiających poprawę standardów częstotliwości kursowania pojazdów bez
angażowania proporcjonalnej liczby
dodatkowych pojazdów – wskutek
wzrostu prędkości komunikacyjnej
i eksploatacyjnej

Dostateczna – w zakresie obowiązujących standardów częstotliwości
kursowania pojazdów w poszczególnych porach dnia na liniach podmiejskich

 kontynuacja praktyki planowania
podaży usług na podstawie analiz
wyników cyklicznie prowadzonych
badań marketingowych wielkości
popytu
 rozszerzenie zakresu obsługi obszarów podmiejskich – uwarunkowane
partycypacją gmin ościennych
w kosztach przedsięwzięcia
 systematyczne weryfikowanie lokalizacji przystanków w zależności
od lokalnych potrzeb pasażerów

Bardzo dobra – w zakresie ogólnej
dostępności do infrastruktury transportu publicznego
Dobra – w zakresie dostosowania
zatok do potrzeb komunikacji miejskiej

Dostępność

Bardzo dobra – w zakresie dostosowania autobusów do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 100% pojazdów jest niskopodłogowych oraz
wyposażonych w system głosowych
zapowiedzi przystanków
Bardzo dobra – w zakresie dostępu
do zakupu biletów jednoprzejazdowych
Dobra – w zakresie dostępu do zakupu biletów okresowych (1 punkt
sprzedaży plus zakup przez Internet
– niezbędny wydruk z drukarki)

 systematyczna modernizacja zatok
z zastosowaniem ułatwień dla pasażerów (krawężniki prowadzące),
szczególnie dla osób z ograniczoną
mobilnością (wysokość peronu)
 wprowadzenie zasady bezwzględnego pierwszeństwa w lokalizacji
przystanków komunikacji miejskiej
w stosunku do parkingów, postojów taxi, obiektów handlowych,
małej architektury, itp. – w obszarach uznanych za węzły transportowe transportu publicznego
 systematyczna modernizacja zatok
z zastosowaniem ułatwień dla pasażerów (krawężniki prowadzące) –
szczególnie dla osób z ograniczoną
mobilnością (wysokość peronu)
 zwiększenie liczby punktów sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych, także w oparciu o rozwój
technologii mobilnych
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Postulat

Ocena

Dobra – w zakresie organizacji informacji internetowej
Dobra – w zakresie informacji udzielanej bezpośrednio (jeden wyspecjalizowany punkt należący do ZIM
w Słupsku)
Informacja

Dobra –- w zakresie informacji bieżącej: tabliczki przystankowe, wyszukiwarki połączeń
Dostateczna – w zakresie informacji przystankowej (brak tablic dynamicznej informacji przystankowej)
Dobra – w zakresie informacji
w pojazdach

Planowane działania
 konsekwentne kształtowanie wizerunku organizatora słupskiej komunikacji miejskiej – dalsze kreowanie
jego marki oraz publikowanie rozkładów jazdy, map i schematów linii w serwisie internetowym organizatora oraz w wersji papierowej
 utworzenie serwisu internetowego
dedykowanego wyłącznie transportowi zbiorowemu, integrującego informacje dotyczące komunikacji
miejskiej, transportu regionalnego
i kolejowego
 wprowadzenie informacji dynamicznej na przystankach, zawierającej czas pozostały do rzeczywistego odjazdu autobusu – w węzłach przesiadkowych i na najbardziej obciążonych przystankach
 systematyczna poprawa oznakowania wiat przystankowych, uzupełnianie map i schematów sieci
na przystankach

Koszt

Bardzo dobra – relację ceny biletu
jednoprzejazdowego do okresowego
sieciowego należy uznać za bardzo
korzystną z punktu widzenia pasażera

 wymiana najstarszego taboru
na nowszy – o mniejszych nakładach na remonty i naprawy bieżące
 wprowadzenie na części linii
(np. podmiejskich) operatorów
prywatnych – poprzez zorganizowanie przetargów
 utrzymanie wysokiego wskaźnika
gotowości technicznej autobusów –
poprzez właściwe odtwarzanie taboru autobusowego

Prędkość

Dostateczna – rozkładowe Ve i Vk
należą do umiarkowanych wśród
miast o porównywalnej liczbie mieszkańców w kraju

 stałe monitorowanie rzeczywistej
prędkości komunikacyjnej na głównych ciągach komunikacyjnych
 wprowadzenie priorytetu dla pojazdów transportu publicznego –
w szczególności na skrzyżowaniach
i w korytarzach, w których funkcjonować będą linie uznane za priorytetowe
119

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 120

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Postulat

Niezawodność
(regularność)

Ocena

Dobra – wykonanie kursów kontrolowane jest elektronicznie, ale zaawansowany wiek taboru obniża
stopień realizacji rozkładu jazdy

Dobra – punktualność uległa znacznej poprawie po uruchomieniu systemu wskazującemu kierowcy odchylenia od rozkładu jazdy
Punktualność

Rytmiczność

Dobra – utrzymuje się dość wysoka
liczba kursów opóźnionych w wyniku
wzrastającej kongestii w ruchu drogowym i braku priorytetu dla pojazdów transportu publicznego w ruchu
drogowym

Bardzo dobra – rozkłady jazdy
skonstruowano w oparciu o kategoryzację linii względem ustalonej częstotliwości modułowej

Planowane działania
 dążenie do dalszego obniżenia
udziału kursów niezrealizowanych
(do poziomu 0,05-0,04%), możliwego, jak wskazują dobre praktyki
krajowe, do uzyskania w warunkach instytucjonalnego oddzielenia
organizacji przewozów od ich realizacji
 ciągłe dostosowywanie rozkładów
jazdy do rzeczywistych czasów
przejazdu w różnych porach dnia
 monitorowanie czasów przejazdów
na głównych ciągach
 wprowadzenie priorytetu w ruchu
ulicznym dla komunikacji miejskiej
– w szczególności w przejazdach
przez skrzyżowania, zwłaszcza
z sygnalizacją świetlną
 utrzymanie obecnych zasad konstrukcji oferty przewozowej – układania rozkładów jazdy zsynchronizowanych dla całej sieci komunikacyjnej
 integracja rozkładów różnych przewoźników komunikacji zbiorowej,
wprowadzenie wspólnej informacji
dla pasażerów w węzłach przesiadkowych
 systematyczna wymiana taboru
autobusowego

Wygoda

Dobra – w zakresie stopnia wykorzystania zdolności przewozowej
Dobra – w zakresie standardu wyposażenia pojazdów

 zakupy nowego taboru wyposażonego w klimatyzację przestrzeni
pasażerskiej
 zakupy wyłącznie taboru niskopodłogowego, bez stopni w żadnych
drzwiach i bez progów poprzecznych wewnątrz
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Postulat

Ocena

Planowane działania
 systematyczne weryfikowanie lokalizacji przystanków w zależności
od lokalnych potrzeb pasażerów

Dobra – w zakresie standardów
wyposażenia przystanków

 systematyczne remonty zatok, budowa nowych z ułatwieniami dla
pasażerów (krawężniki prowadzące,
wysokość peronu, brak barier
w dojściach do przystanków)
 dalsza poprawa standardów wyposażenia przystanków, wymiana najstarszych wiat, systematyczna renowacja użytkowanych, zwiększenie procentu przystanków wyposażonych w wiaty

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawioną ocenę realizacji postulatów przewozowych w transporcie publicznym
na obszarze Słupska i gmin ościennych warto zestawić z ogólną oceną komunikacji miejskiej
uzyskaną w badaniach preferencji i zachowań komunikacyjnych pasażerów słupskiej komunikacji miejskiej w 2012 r. – wyniki są spójne.
Oferta przewozowa musi być kształtowana w taki sposób, aby nie pogarszać stopnia
spełniania zwykle podstawowych postulatów przewozowych, tj. bezpośredniości, punktualności, częstotliwości i dostępności – zarówno w skali całej sieci komunikacyjnej, jak i w przekroju poszczególnych obsługiwanych obszarów (dzielnic miasta i gmin ościennych).
Pozostałe postulaty przewozowe mają mniejsze znaczenie dla pasażerów. Jednak
ich zmianę, zwłaszcza na niekorzyść pasażerów, należy analizować z punktu negatywnego
oddziaływania także na cztery najważniejsze postulaty. Przykładowo, pogorszenie rytmiczności kursowania pojazdów komunikacji miejskiej będzie również negatywnie wpływać na ocenę częstotliwości, a w niektórych wypadkach – także i punktualności. Należy unikać powstawania sytuacji, w których wprowadzane korzystne lub konieczne zmiany w jednym segmencie podaży usług, będą jednocześnie źle odbieranymi przez pasażerów innego ich segmentu
i wpłyną na pogorszenie oceny ogólnej funkcjonowania komunikacji miejskiej, prowadząc
w rezultacie do zmniejszenia się popytu.
Przy zmianach oferty przewozowej ogromne znaczenie ma polityka informacyjna, kreowana przez organizatora przewozów. Brak docenienia tej sfery działalności organizatora lub
cedowanie części zadań na operatora, skutkuje pogorszeniem się opinii mieszkańców nie
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tylko o komunikacji miejskiej, czy wybranych aspektach jej zarządzania, ale i wpływa na opinie o jakości życia w mieście.
Komunikacja miejska, w tym szczególnie tabor, infrastruktura przystankowa i informacja dla pasażerów, stanowi dobrze widoczną wizytówkę miasta dla osób odwiedzających
i powinna być traktowana także jako element marketingu miasta.
Cechą charakterystyczną usług komunikacji miejskiej, wynikającą z badań marketingowych prowadzonych w różnych miastach, jest jej względnie niska elastyczność cenowa –
działania polegające na obniżaniu ceny za usługi transportu miejskiego bez jednoczesnego
spełnienia w oczekiwanym stopniu najważniejszych postulatów przewozowych, tj. bezpośredniości, punktualności, częstotliwości i dostępności, stają się nieefektywne – nie prowadzą
do wzrostu popytu, przyczyniają się jedynie do zmniejszenia przychodów z biletów i –
w konsekwencji – do obniżenia wskaźników odpłatności. Wymienione prawidłowości zachodzące na rynku usług transportu miejskiego muszą być brane pod uwagę przy kształtowaniu
oferty przewozowej do 2024 r.
Wszystkie planowane zmiany w ofercie przewozowej powinny być konfrontowane
z wynikami badań marketingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
obsługiwanego obszaru, ponieważ ich akceptacja przez pasażerów jest warunkiem uzyskania
oczekiwanych rezultatów. Zmiany w preferencjach i zachowaniach transportowych mieszkańców należy identyfikować poprzez systematyczność prowadzenia badań marketingowych.
Należy także pamiętać, że utrzymywanie się wysokiej pozycji w rankingu określonego postulatu dowodzi nie tylko dużego znaczenia danej cechy dla pasażerów, ale pośrednio może
także oznaczać, że dany postulat nie jest realizowany w oczekiwanym stopniu.27
6.3. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu wynikające
z potrzeb osób niepełnosprawnych
W ostatnich latach w całej Europie postępuje proces starzenia się populacji. Problem
ten dotyczy także obszaru obsługiwanego słupską komunikacją miejską. Udział osób starszych w ogóle społeczeństwa, jak to przedstawiono w p. 2.7 planu, będzie systematycznie
rósł.
Jednym z celów aktywizacji i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym oraz zawodowym, jest zapewnienie im dostępu do transportu publicznego.
W Słupsku będzie to realizowane poprzez ogólnodostępne przewozy w ramach komunikacji
miejskiej, obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi (z niską podłogą bez progów poprzecz27

M. Wolański: Alternatywne metody hierarchizacji postulatów przewozowych oraz wyniki ich zastosowania w polskich miastach. „Transport Miejski i Regionalny” 2012, nr 12, s. 4.
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nych wewnątrz wraz ze sprawną funkcją przyklęku oraz platformą ułatwiającą wprowadzenie
wózka i miejscem przeznaczonym dla niego), posiadającymi sprawny system informacji wizualnej (ułatwiający podróże osobom niedosłyszącym) i system informacji głosowej (pozwalający na korzystanie z transportu publicznego osobom niewidzącym i niedowidzącym). Im
większa liczba autobusów tego typu obsługujących komunikację miejską, tym większa jej
dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w procesie kształtowania standardu
wyposażenia pojazdów transportu zbiorowego, wprowadzanych eksploatacji, za obowiązkowe minimum należy uznać:


niską podłogę na całej długości pojazdu (bez stopni poprzecznych wewnątrz);



elektroniczną informację pasażerską – wraz z zapowiedziami głosowymi o zbliżających się
przystankach;



wyraźne oznakowanie miejsc siedzących przeznaczonych dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej;



w pojazdach fabrycznie nowych – system przyklęku z prawej strony pojazdu oraz platformę ułatwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich;



odpowiednie miejsce na wózek inwalidzki/wózek dziecięcy z właściwym wyposażeniem
wewnątrz pojazdu.
Dodatkowym rozwiązaniem, przydatnym dla osób słabowidzących i niewidzących, jest

systematyczne wyposażanie pojazdów w systemy głosowej zapowiedzi numeru linii i kierunku jazdy inicjowane przez pilota, będącego w posiadaniu takich osób. Przy instalacji systemu
informacji pasażerskiej, we wszystkich miejscach, w których zostanie zainstalowana dynamiczna informacja, będzie istniała możliwość uruchomienia przyciskiem zapowiedzi głosowej
nadjeżdżających pojazdów.
Ważnym elementem jest także dostosowanie przystanków do obsługi pasażerów
o ograniczonej zdolności ruchowej, co zostanie zrealizowane przez:


budowanie peronów o wysokości dostosowanej do poziomu podłogi pojazdu;



likwidację barier terenowych na trasach dróg dojścia pomiędzy przystankami a źródłami
i celami podróży, zwłaszcza dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się (obniżone krawężniki, azyle dla pieszych, dogodne lokalizacje przystanków);



wyposażanie peronów w siedzące miejsca oczekiwania dla pasażerów – w miarę możliwości zadaszone i osłonięte przed wiatrem, szczególnie tam, gdzie liczba korzystających
z przystanku pasażerów w dzień powszedni jest znaczna oraz tam, gdzie często z komunikacji miejskiej korzystają osoby o obniżonej sprawności ruchowej.
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W celu zapewnienia możliwości obserwowania przez pasażerów (w tym niedowidzących) otoczenia pojazdów, należy dążyć do ograniczenia możliwości umieszczania reklam
na szybach pojazdów, a w szczególności naklejania ich w taki sposób, by całkowicie przysłaniały lub zakrywały widoczność otoczenia dla pasażerów.
Pełną funkcjonalność autobusu niskopodłogowego determinuje odpowiednie ukształtowanie przystanków. Szczególnie ważne jest zapewnianie możliwości zatrzymywania się
autobusów bezpośrednio przy krawężniku, które można uzyskać instalując w obrębie przystanków krawężniki prowadzące o zaokrąglonym profilu, w kontrolowany sposób kierujące
autobusy niskopodłogowe na krawędź zatrzymania. Krawężniki dokładnie pozycjonujące autobusy zwiększają również ochronę opon i zapobiegają uszkodzeniom karoserii – dopasowana do przekroju opon powierzchnia najazdu tworzy prowadnicę z efektem samosterowania.
Takie rozwiązania będą zastosowane przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z rozbudową lub modernizacją układu drogowego Słupska.
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7. Organizacja rynku przewozów
7.1. Podmioty rynku i zasady jego organizacji
Schemat organizacji rynku transportu publicznego w Słupsku i gminach ościennych obsługiwanych słupską komunikacją miejską, przedstawiono na rysunku 19.

Poziom organizacji

Gmina Dębnica
Kaszubska

Gmina Kobylnica

Gmina Słupsk

Poziom realizacji

Miasto Słupsk
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Popyt

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Pasażerowie

Legenda:
Porozumienia międzygminne

Świadczenie usług

Zapłata za realizację usług

Sprzedaż usług

Rys. 19. Schemat organizacji rynku przewozów transportu publicznego
w Słupsku w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne.
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Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., słupska komunikacja miejska obsługiwała cztery jednostki administracyjne:


miasto Słupsk (miasto na prawach powiatu);



trzy gminy wiejskie: Dębnica Kaszubska, Kobylnica i Słupsk – w powiecie słupskim.
Organizatorem słupskiej komunikacji miejskiej jest Prezydent Miasta Słupska, którego

zadania wykonuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – jednostka budżetowa.
Wg modelowego rozwiązania, do zadań organizatora transportu należy:


badanie rynku usług komunikacji miejskiej;



programowanie rozwoju komunikacji miejskiej;



opracowywanie rozkładów jazdy;



emisja i sprzedaż biletów na zasadzie wyłączności;



kontrola biletów;



promocja sprzedaży usług komunikacji miejskiej;



badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych;



przygotowywanie założeń i projektów taryfowych;



określanie niezbędnego poziomu dotacji do usług komunikacji miejskiej;



przetargowe zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozowych;



realizacja płatności za świadczone usługi przewozowe;



kontrola realizacji umów pod względem ilościowym i jakościowym;



przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
(w tym informacji przystankowej);



ustawianie, konserwowanie i utrzymywanie w czystości wiat przystankowych;



usługowe prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacji miejskiej
poza środkami komunikacyjnymi;



oddziaływanie na politykę reprodukcji taboru komunikacji miejskiej.
W tabeli 41 przyporządkowano zadania organizatorskie wyszczególnione w ustawie

o publicznym transporcie zbiorowym podmiotom odpowiedzialnym za ich realizację w Słupsku.
Tab. 41. Podmioty realizujące zadania organizatorskie w transporcie publicznym
w Słupsku – stan na 31 stycznia 2014 r.
Zadanie organizatorskie

Podmiot
realizujący zadanie

Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie
zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
i osób o ograniczonej zdolności ruchowej

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku
126

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 127

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Zadanie organizatorskie

Podmiot
realizujący zadanie
Urząd Miejski w Słupsku

Podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu
transportowego albo do aktualizacji tego planu

Operator
Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie:






standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz
dworców
korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców
funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych
funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego
systemu informacji dla pasażera

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

Określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

Ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których
właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze
właściwości organizatora

Właściciele

Określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z tych obiektów
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego
do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
Zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
Ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa
w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U.
z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.8), za usługę świadczoną przez
operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Urząd Miejski w Słupsku
Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku
Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku
Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

Ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez
operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

Wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1370/2007

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

Źródło: dane ZIM w Słupsku.
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Skoncentrowanie większości zadań organizatorskich w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku jest dla miasta wielkości Słupska rozwiązaniem prawidłowym, umożliwiającym efektywne kształtowanie oferty przewozowej oraz jej dostosowywanie do preferencji
i zachowań transportowych mieszkańców. Zakres zadań realizowanych przez ZIM w Słupsku
także należy uznać za odpowiadający rozwiązaniom standardowym.
Na obszarze gmin ościennych, niektóre z wyszczególnionych w tabeli 41 zadań organizatorskich, w szczególności w zakresie:


standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców;



korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców;



funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych;



ustalania stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka
samorządu terytorialnego



określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

realizują we własnym zakresie organy tych gmin.
Wg stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., ZIM w Słupsku wykorzystywał do realizacji
usług przewozowych tylko jednego operatora – MZK Sp. z o.o. w Słupsku – którego wyłącznym udziałowcem jest miasto Słupsk. Podmiot ten pełni rolę podmiotu wewnętrznego w rozumieniu prawodawstwa europejskiego i krajowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
W okresie objętym planem dopuszcza się wprowadzenie innego operatora (operatorów) do obsługi części linii komunikacyjnych, po przeprowadzeniu odpowiednich postępowań, określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.
7.2. Integracja usług publicznego transportu zbiorowego
Zakres integracji transportu publicznego w Słupsku i gminach, z którymi miasto Słupsk
podpisało porozumienie dotyczące wspólnej organizacji transportu publicznego, zdeterminowany będzie postawą tych gmin odnośnie zakresu funkcjonowania komunikacji publicznej
na ich terenie.
Integracja wewnętrzna miejskiego transportu publicznego będzie dotyczyć:


pełnej koordynacji rozkładów jazdy w całej sieci komunikacji miejskiej;



integracji informacji o funkcjonowaniu różnych rodzajów komunikacji publicznej,
z uwzględnieniem także informacji o odjazdach autobusów i pociągów regionalnych
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na przystankach przesiadkowych (np. przy dworcu PKP) oraz internetowej wyszukiwarki
połączeń, obejmującej usługi transportu miejskiego i regionalnego;


systemów inteligentnego sterowania ruchem drogowym, ułatwiających przesiadanie się
na przystankach węzłowych (przyjazne przesiadkom cykle sygnalizacji świetlnej).
Wobec braku pozytywnych doświadczeń krajowych integracji taryfowej poza dużymi

aglomeracjami, do 2024 r. nie przewiduje się integracji taryfowo-biletowej transportu miejskiego i regionalnego. Nie oznacza to jednak, że nie należy rozpocząć prac zmierzających
do wprowadzenia w życie rozwiązań integracyjnych. Prace takie należy podjąć w zakresie
integracji rozkładów jazdy i integracji taryfowej z lokalną komunikacją autobusową oraz
z operatorami kolejowych przewozów użyteczności publicznej.
Miejski transport zbiorowy i regionalny kolejowy transport pasażerski muszą współpracować, gdyż podróże realizowane za pośrednictwem kolei, kontynuowane są z wykorzystaniem środków transportu miejskiego (mają charakter komplementarny). W rezultacie, uciążliwość przesiadki z pociągu do autobusu (i odwrotnie) oraz brak dogodnych połączeń publicznego transportu zbiorowego w sąsiedztwie przystanków lub stacji kolejowych, względnie
brak pełnej koordynacji rozkładów jazdy, odbiją się negatywnie na obydwu tych rodzajach
transportu. Współpraca w tym zakresie spowoduje natomiast korzystne efekty synergiczne.
Integracja transportu miejskiego i regionalnego wymaga podjęcia niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, tworzących warunki dla dogodnego przesiadania się pomiędzy
transportem indywidualnym i zbiorowym.
Uzupełnieniem działań inwestycyjnych, prowadzących do integracji podsystemów
transportowych, będzie budowa parkingów w systemie Park&Ride, Bike&Ride oraz Kiss&Ride,
przyległych do przystanków końcowych linii autobusowych I i II kategorii oraz wybranych
przystanków przesiadkowych. Zasadne jest lokalizowanie takich parkingów poza obszarem
śródmieścia, przy drogach wlotowych o dużym ruchu wjeżdżających do miasta samochodów
osobowych.
W Słupsku istnieją przesłanki do porozumienia taryfowego z przewoźnikami regionalnymi. Zakres przestrzenny funkcjonowania słupskiej komunikacji miejskiej nie będzie obejmował ani całego miejskiego obszaru funkcjonalnego Słupska, ani nawet wszystkich miejscowości w gminach objętych planem. Aby wyrównać możliwości korzystania z transportu
publicznego dla mieszkańców obsługiwanych gmin, wszędzie tam, gdzie nie będzie funkcjonować komunikacja miejska (lub jej oferta będzie zbyt ograniczona w stosunku do potrzeb
mieszkańców), analizować się będzie możliwości zawierania porozumień taryfowych z przewoźnikami regionalnymi. Słupsk, z racji posiadania profesjonalnego organizatora usług prze129
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wozowych, przygotowany jest do przeprowadzenia procedury integracji i późniejszego nadzoru jej realizacji.
Proponowane w Słupsku rozwiązania są zgodne z zasadami kształtowania polityki
zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Zestawienie działań integracyjnych, których realizacja jest proponowana do 2024 r. przedstawiono w tabeli 42.
Tab. 42. Działania mające na celu integrację transportu zbiorowego
Zakres integracji

Termin
realizacji

Sposób realizacji
 modernizacja stron internetowych z ułatwieniem nawigacji, rozkładami przystankowymi dla różnych rodzajów komunikacji publicznej, wskazanie miejsc przesiadek

Integracja informacji
o usługach

 uruchomienie informacji internetowej o usługach
transportu miejskiego i regionalnego wraz z profesjonalną wyszukiwarką połączeń obejmującą obydwa rodzaje transportu, po doprowadzeniu do skoordynowania rozkładów jazdy w węzłach przesiadkowych

2016

 utworzenie mapy wszystkich przystanków transportu
miejskiego i regionalnego na obszarze gmin, w których
funkcjonuje komunikacja miejska

Węzły i przystanki
przesiadkowe

Węzły i przystanki
przesiadkowe

 integracja oznaczeń handlowych linii komunikacji miejskiej i regionalnej

2017

 przygotowanie wykazu przystanków
i uznanych za priorytetowe

2014

węzłowych

 wprowadzenie dynamicznej informacji o rzeczywistych
odjazdach pojazdów na przystankach węzłowych

2015

 doprowadzenie do integracji rozkładów jazdy w węzłach przesiadkowych w ramach komunikacji miejskiej
oraz komunikacji miejskiej i regionalnej

2016

 uruchomienie systemów inteligentnego sterowania
ruchem drogowym, ułatwiających przesiadanie się
na przystankach węzłowych

od 2018

 budowa parkingów integrujących transport zbiorowy
i indywidualny w rejonie przystanków węzłowych

od 2018

Źródło: opracowanie własne.
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8. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach
o charakterze użyteczności publicznej
Planowany poziom usług w przekroju poszczególnych postulatów przewozowych
w 2024 r., przedstawiono w tabeli 43.
Tab. 43. Pożądany docelowy poziom realizacji usług w przekroju poszczególnych
postulatów przewozowych
Postulat
przewozowy

Bezpośredniość

Docelowy pożądany poziom realizacji usług
 zapewnienie wszystkich statystycznie istotnych i oczekiwanych przez pasażerów połączeń bezpośrednich, zgłaszanych w badaniach preferencji pasażerów komunikacji miejskiej
 docelowe objęcie komunikacją miejską przyległych miejscowości i wybranych miejscowości w obszarze do 10 km od granic miasta – w jak największym zakresie
 utrzymywanie wysokich standardów kursowania pojazdów na liniach uznanych za przynajmniej podstawowe w obsłudze komunikacyjnej

Częstotliwość

 dalsza praktyka zapewniania pełnej rytmiczności odjazdów pojazdów różnych linii, obsługujących wspólnie ciągi komunikacyjne
 stworzenie miejsc szybkich przesiadek w ważnych węzłach
 utrzymanie obecnego wskaźnika gęstości przystanków/km2
 wyposażenie budowanych i modernizowanych przystanków w krawężniki
naprowadzające – ułatwiające zatrzymanie pojazdów bezpośrednio przy
krawędzi jezdni

Dostępność

 przebudowa wybranych przystanków w sposób umożliwiający wjazd
do pojazdów osób niepełnosprawnych na wózkach bez konieczności używania rampy umieszczonej w pojazdach komunikacji miejskiej
 zwiększenie udziału przystanków wyposażonych w wiaty przystankowe,
po określeniu standardów przystanków – na podstawie liczby i struktury korzystających z nich pasażerów
 budowa nowych przystanków w lokalizacjach odpowiadających potrzebom
mieszkańców
 wprowadzenie dynamicznej informacji przystankowej informującej o rzeczywistych odjazdach pojazdów na dworcach i przystankach węzłowych

Informacja

 wprowadzenie zintegrowanej informacji o usługach transportu miejskiego
i regionalnego w Internecie (z uwzględnieniem telefonów komórkowych)
oraz na przystankach węzłowych, w tym w rejonie dworca kolejowego i autobusowego
 kompletna informacja o przesiadkach na środki transportu regionalnego
w węzłach przesiadkowych
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Postulat
przewozowy

Koszt

Niezawodność

Docelowy pożądany poziom realizacji usług
 utrzymanie dotychczasowych relacji cen biletów okresowych do jednorazowych
 przeprowadzenie przetargów na wybrane linie lub segmenty sieci – z dopuszczeniem firm małych i średnich
 uzyskanie wskaźnika realizacji rozkładu jazdy, mierzonego liczbą wykonanych kursów powyżej 99,9%
 sukcesywna wymiana taboru autobusowego, osiągnięcie średniego wieku
taboru poniżej 8 lat
 wzrost średniego poziomu prędkości komunikacyjnej autobusów
 wprowadzenie priorytetów dla transportu publicznego w ruchu ulicznym

Prędkość

 zapewnianie adekwatności do rzeczywistości rozkładowych czasów jazdy,
różnicowanie czasów jazdy w poszczególnych godzinach i dniach tygodnia –
w zależności od możliwości technicznych taboru oraz ruchu ulicznego
 udział odjazdów opóźnionych do 3 min do 10% na trasach o największym
natężeniu ruchu drogowego
 całkowite wyeliminowanie kursów przyspieszonych pow. 1 min

Punktualność

Rytmiczność

 stałe wykorzystywanie systemu GPS do kontroli punktualności oraz do dostosowania rozkładowych czasów przejazdu do realiów ruchu (wydłużanie
lub skracanie czasów przejazdów na odcinkach sieci ulicznej o zmiennych
warunkach ruchowych, z uwzględnieniem zmienności czasu przejazdu
w różnych porach doby)
 utrzymanie zasady rytmicznej obsługi głównych ciągów komunikacyjnych,
realizowanej wspólnie przez kilka linii, jako nadrzędnej wytycznej do konstrukcji rozkładów jazdy, dążenie do rytmicznych odjazdów także w ramach
każdej z linii
 systematyczna wymiana najstarszego taboru
 uzyskanie wskaźnika przeciętnego wieku taboru autobusowego do 8 lat
 nieprzekraczanie maksymalnego zapełnienia odpowiadającego 75% nominalnej zdolności przewozowej pojazdów

Wygoda

 wyposażenie pojazdów w dodatkowe urządzenia zapewniające wygodę
i bezpieczeństwo podróżowania, w tym w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej
 dostosowanie przystanków do potrzeb komunikacji miejskiej (perony, wiaty,
zatoki), lokalizacja nowych i zmiany lokalizacji w miarę potrzeb

Źródło: opracowanie własne.
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Już do 2020 r. pojazdy realizujące usługi publicznego transportu zbiorowego powinny
spełniać następujące wymogi jakościowe (część z tych wymogów jest już obecnie spełniana
– należy je utrzymać):


niska podłoga (bez progów poprzecznych wewnątrz) i klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;



platforma ułatwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich;



system przyklęku prawej strony pojazdu podczas otwarcia drzwi na przystanku;



system elektronicznej informacji pasażerskiej, lokalizujący także pojazd na tablicach przystankowej informacji dynamicznej,



tablice elektroniczne pokazujące kierunek i trasę jazdy – wewnętrzne i zewnętrze;



głosowe zapowiedzi przystanków;



monitoring przestrzeni pasażerskiej z rejestracją obrazu;



jednolite barwy miejskie;
Zapewnienie rzeczywistej rytmiczności funkcjonowania transportu miejskiego w Słup-

sku wymaga powiązania sfery zarządzania ruchem ulicznym z realizacją rozkładów jazdy
przez autobusy. Poza priorytetem przyznawanym na trasie przejazdu co do zasady wszystkim
pojazdom miejskiego transportu zbiorowego (pasy wyłącznego ruchu, śluzy, itp.), pojazdy
opóźnione powinny uzyskiwać większy priorytet w przejeździe przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną niż pojazdy punktualne. Analogicznie, sygnalizacja świetlna może opóźniać
przejazd pojazdom przyspieszonym w stosunku do rozkładu jazdy.
Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług przewozowych
zostaną one poddane cyklicznemu audytowi, realizowanemu przez podmioty niezależne
od organizatora i operatorów. Organizatorowi przewozów zapewniona zostanie możliwość
egzaminowania kontrolerów biletów – i w uzasadnionych przypadkach kierowców operatorów
– w zakresie znajomości taryfy i zasad obsługi pasażerów. Egzaminy te będą poprzedzone
szkoleniami kierowców w objętym nimi zakresie, ze szczególnym naciskiem na zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych i obsługę pasażerów niepełnosprawnych.
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9. Organizacja systemu informacji dla pasażerów
W związku z wejściem w życie postanowień Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,
od dnia 1 marca 2013 r. gminy zobowiązane są do realizacji określonych funkcji z zakresu
systemu informacji o transporcie publicznym dla pasażerów. Zobowiązanie to dotyczy
wszystkich drogowych przewozów osób realizowanych na obszarach gmin, a nie tylko przewozów organizowanych przez nie we własnym zakresie.
Informacja pasażerska w publicznym transporcie zbiorowym odgrywa bardzo ważną rolę. Powinna być kompleksowa i wielofunkcyjna oraz bazować na najnowszych rozwiązaniach
technologicznych, a także marketingowych. Jej zadaniem jest pomoc pasażerom w uzyskiwaniu informacji we wszystkich miejscach (węzły przesiadkowe, dworce, przystanki, pojazdy,
mieszkania, miejsca pracy, nauki i odpoczynku), w których mogą tych informacji potrzebować. Tradycyjne sposoby organizowania systemu informacji są zastępowane lub uzupełniane
przez rozwiązania wygodniejsze, skuteczniejsze, a przede wszystkim mające większy zasięg
oddziaływania – wykorzystujące nowe technologie informatyczne i nośniki elektroniczne,
dzięki czemu informacja w postaci obrazu i dźwięku dociera do pasażera w wielu miejscach,
również tych oddalonych od sieci komunikacyjnej.
Podstawowym nośnikiem informacji o ofercie przewozowej są obecnie nie tylko rozkłady jazdy rozmieszczane na przystankach i dworcach, ale także informacja w pojazdach,
a zwłaszcza wszędzie dostępna informacja internetowa (w tym dla urządzeń mobilnych).
Informacja ta powinna być czytelna i łatwa w obsłudze także dla osób mających na co dzień
mniejszy kontakt z tą formą komunikacji międzyludzkiej.
Rolą organizatora publicznego transportu zbiorowego jest m.in. podanie do publicznej
wiadomości informacji niezbędnych do administrowania systemem informacji dla pasażera
oraz zamieszczenie informacji dotyczącej rozkładu jazdy na przystanku lub dworcu, którego
gmina jest właścicielem lub zarządzającym. W zamian za udostępnianie informacji o ofercie
przewozowej, gmina ma prawo pobierać opłaty.
Opisane zobowiązanie stanowi przesłankę formalną zorganizowania przez gminy systemu informacji dla pasażerów – internetowego i dworcowo-przystankowego – w sposób
zintegrowany, obejmujący całą ofertę transportu publicznego na ich obszarze, tj. przewozów
organizowanych przez gminy i we własnym zakresie przez przewoźników.
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W związku z powyższym, docelowy system informacji dla pasażerów, będzie obejmować:


kompleksową, zintegrowaną informację na przystankach:


uwzględniającą rozkłady jazdy w formie wydruków – z informacją o przebiegu trasy
i kolejnymi godzinami odjazdu;



przygotowaną wg jednolitego, czytelnego wzoru graficznego – zarówno dla przewozów organizowanych przez gminę, jak i we własnym zakresie przez przewoźników;



z wyposażeniem każdego przystanku w tablicę z jego nazwą o wielkości umożliwiającej odczytanie nazwy z wnętrza nadjeżdżającego pojazdu;



w intermodalnych węzłach przesiadkowych i przystankach węzłowych – rozbudowaną
o mapy lub schematy sieci komunikacyjnej – z lokalizacją przystanków i innych dogodnych miejsc do przesiadania się;



informację w pojazdach: wyświetlacze lub monitory wewnętrzne, prezentujące całą trasę
przejazdu na danej linii (ze wszystkimi przystankami) – wraz z informacją o odstępstwach, zmianach trasy i miejscach dogodnych przesiadek, informacja o opłatach, ulgach,
regulamin przewozu oraz zapowiedzi głosowe przystanków;



dynamiczną informację pasażerską, obejmującą wyświetlacze z rzeczywistym czasem
do odjazdu najbliższych pojazdów w rejonie dworca kolejowego oraz na przystankach
przesiadkowych i innych przystankach o największym natężeniu ruchu;



lokalizację pojazdów na mapie miasta lub mapie sieci komunikacyjnej – czytelną dla
przeciętnego pasażera – z informacją o odstępstwach od rozkładu jazdy, zmianach trasy
itp., możliwością wyświetlania komunikatów i możliwością wyświetlania tabliczek przystankowych nawet tam, gdzie nie ma i nie będzie wyświetlaczy zewnętrznych, a docelowo, w ramach integracji systemów informacyjnych – z lokalizacją pojazdów komunikacji
pasażerskiej innych niż komunikacja miejska;



zintegrowaną informację w Internecie i w telefonach komórkowych, uwzględniającą wyszukiwarkę połączeń, godziny odjazdów i przyjazdów, czasy przejazdu, schematy lub mapy sieci komunikacyjnej, wyprzedzającą informację o planowanych zmianach w ofercie
przewozowej oraz prostą w obsłudze wyszukiwarkę rozkładów dla linii i przystanku, możliwość wydruku rozkładu jazdy i tabliczki przystankowej;



portal pasażera na stronach internetowych wszystkich gmin – z pełną informacją o opłatach, ulgach, regulaminie przewozów i stosowanych procedurach.
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W celu zapewnienia zintegrowanej informacji o publicznym transporcie zbiorowym
i powiązanym z nim pozostałym pasażerskim transporcie zbiorowym, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego (miejskiego i regionalnego) będą gromadzili wszystkie informacje o ofercie przewozowej w formie baz danych i udostępniali je w węzłach przesiadkowych.
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10. Kierunki rozwoju transportu publicznego
Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój miast,
a ze względu na jego negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, stanowi znaczącą
uciążliwość życia dla mieszkańców. Utrzymanie wysokiego udziału transportu zbiorowego
w liczbie podróży zmotoryzowanych w mieście wpływa w największym stopniu na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska przez ruch pojazdów. Zakładając, że w mieście wielkości Słupska, w godzinach szczytu napełnienie w autobusie wynosi 60 osób oraz
że w jednym samochodzie osobowym podróżuje średnio 1,2 osoby, można założyć,
że na jeden autobus przypada aż 50 samochodów osobowych. Komunikacja miejska istotnie
zmniejsza ruch drogowy do miejsc pracy, czy też do centrum miasta, co wprost przekłada się
na obniżenie emisji spalin i jest najbardziej efektywnym działaniem ochrony środowiska
w mieście.
Najważniejszym działaniem władz samorządowych będzie wprowadzanie różnego rodzaju zachęt i priorytetów dla transportu publicznego oraz przemyślanych ograniczeń dla
transportu indywidualnego, aby jak największa liczba podróżnych decydowała się na korzystanie z komunikacji miejskiej. Zrównoważony rozwój – to kształtowanie transportu miejskiego w sposób minimalizujący jego negatywny wpływ na środowisko i mieszkańców. Skuteczne
wdrażanie zrównoważonego rozwoju polega na wspieraniu działań ograniczających zapotrzebowanie na transport – poprzez odpowiednią politykę przestrzenną, rozwój nowych technologii oraz promowanie publicznego transportu zbiorowego.
Kierunki rozwoju transportu publicznego w Słupsku i gminach ościennych, są podporządkowane strategii zrównoważonego rozwoju, uznanej za zasadę kształtowania polityki
komunikacyjnej.
Determinantami określającymi kierunki rozwoju transportu publicznego w Słupsku
i gminach, które podpisały z miastem porozumienia w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz innych, z którymi ewentualnie porozumienia takie zostaną podpisane
w przyszłości, są:


prognozy popytu tego transportu, uwzględniające uwarunkowania demograficzne, społeczne i gospodarcze, źródła ruchu, ochronę środowiska, dostęp do infrastruktury
(p. 2.7.-2.12. planu transportowego);



uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne scharakteryzowane w studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmin, przywołane w p. 2.5. planu
transportowego;
137
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przewidywane kierunki zmian i rozwoju w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta
i gmin, zwłaszcza opisane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;



założenia rozwoju systemu komunikacyjnego, przedstawione w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w innych dokumentach strategicznych;



uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska naturalnego (p. 2.10. planu transportowego);



zasady dostępu do infrastruktury komunikacyjnej (p 2.11. planu transportowego).
Zalecane minimum, wynikające z polityki zrównoważonego rozwoju, to podjęcie działań

promujących utrzymanie obecnego poziomu i rozwój transportu zbiorowego – poprzez
wprowadzenie przywilejów w ruchu dla komunikacji zbiorowej (miejskiej).
W Słupsku i okolicznych gminach będzie popularyzowana komunikacja miejska, a także
komunikacja rowerowa – jako alternatywa dla komunikacji zbiorowej i samochodowej komunikacji indywidualnej. Komunikacja piesza i rowerowa, to najmniej uciążliwe dla środowiska
formy przemieszczania, ponadto stanowią one uzupełnienie komunikacji miejskiej.
Rozwój ruchu rowerowego do poziomu powyżej 5% udziału w ruchu wewnątrzmiejskim, wymaga budowy i wydzielenia systemu tras rowerowych, pozwalających na wygodne
i bezpieczne poruszanie się po mieście, umożliwiające dotarcie do wszystkich istotnych celów
ruchu. Działania te są realizowane w Słupsku i okolicznych gminach, które wprowadzają taki
system do codziennej praktyki funkcjonowania różnych rodzajów transportu. W okresie planistycznym budowane będą parkingi rowerowe w sąsiedztwie wybranych przystanków komunikacji miejskiej (parkingi Bike&Ride).
Planowane działania w zakresie promocji ruchu pieszego to:


likwidacja barier w przekraczaniu ciągów komunikacyjnych;



tworzenie dogodnych, najkrótszych dróg dla pieszych oddzielonych od uciążliwości ruchu
miejskiego wraz z atrakcyjnym otoczeniem wzdłuż ciągów pieszych;



ograniczanie zajmowania przestrzeni pod parkingi wzdłuż najważniejszych ciągów pieszych;



lokalizacja dogodnych, powiązanych z ciągami pieszymi, przystanków komunikacji miejskiej;



tworzenie ciągów pieszo-jezdnych bez wydzielonych jezdni dla samochodów, na których
piesi posiadają pierwszeństwo w ruchu.
Istotnym kierunkiem rozwoju słupskiej komunikacji miejskiej będzie jej integracja

w ramach całego systemu transportu publicznego (obejmującego również przewozy kolejowe
i inne niż komunikacja miejska przewozy drogowe) na obszarze miasta i okolicznych gmin.
138
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Integracja różnych systemów transportu publicznego (miejskiego, podmiejskiego i regionalnego, kolejowego i autobusowego), to łączenie ich w jeden system funkcjonalny
(obejmujący wszystkie środki lokomocji), podnoszący atrakcyjność komunikacji zbiorowej
oraz jej konkurencyjność w stosunku do transportu indywidualnego.
Integracja systemów transportowych obejmuje:


poziom infrastruktury – poprzez koncentrację przystanków w ramach funkcjonalnych węzłów, pozwalających na szybką i wygodną przesiadkę;



poziom rozkładów jazdy – poprzez wzajemną koordynację połączeń przesiadkowych;



poziom taryfowo-biletowy.
Miasto Słupsk, wspólnie z gminami, które podpisały porozumienia w zakresie wspólnej

organizacji transportu publicznego, będzie dążyć do maksymalizacji zakresu koordynacji różnych rodzajów transportu na wszystkich wymienionych poziomach.
Utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy regionalnym transportem kolejowym, lokalnym i regionalnym transportem autobusowym oraz komunikacją miejską, stanowi szansę rozwoju wszystkich systemów transportu publicznego. Zintegrowany
węzeł przesiadkowy powinien zapewnić co najmniej jak najkrótsze i bezpośrednie przejście
pomiędzy różnymi rodzajami środków transportu (oczywiście najlepiej w systemie door-todoor) oraz brak barier utrudniających przemieszczanie się dla osób niepełnosprawnych. Takie
funkcje będą spełniały rozbudowywane węzły przesiadkowe.
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11. Przyjęte zasady planowania oferty przewozowej
publicznego transportu zbiorowego
Nadrzędną zasadą racjonalnego planowania publicznego transportu zbiorowego jest
dostosowanie podaży usług przewozowych do popytu. Jednak z uwagi na zależność popytu
od oferowanej podaży usług, występuje sprzężenie zwrotne tych dwóch czynników. W okresach spadków liczby pasażerów należy przyjąć pewne minimalne gwarantowane standardy
obsługi komunikacyjnej miasta, aby nie doprowadzić do degradacji systemu transportu zbiorowego w wyniku jego zbyt niskiej atrakcyjności, a przez to – do kongestii układu drogowego
miasta wskutek niekontrolowanego wzrostu komunikacji indywidualnej – samochodów osobowych. Dostępność transportu indywidualnego jest powszechna i uzależniona jedynie
od dostępności miejsc parkingowych w pobliżu źródeł i celów podróży. Znaczne zmniejszanie
poziomu usług przewozowych w transporcie publicznym poza okresami szczytów przewozów
prowadzi zwykle do znacznego wzrostu kosztów jednostkowych (kosztów wozokilometra).
W Słupsku od 2003 r. stosowana jest zasada pełnej rytmizacji rozkładów jazdy, przy
kategoryzacji sieci linii, względem standardu częstotliwości kursów. W sieci słupskiej komunikacji miejskiej funkcjonują cztery kategorie połączeń:


linie priorytetowe (I kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością równą częstotliwości
modułowej – tj. aktualnie co 15 min w szczytowym okresie podaży dnia powszedniego
(wyznaczonym na godziny 6-18);



linie podstawowe (II kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością dwukrotnie niższą
od częstotliwości modułowej, wynoszącą 30 minut;



linie uzupełniające (III kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością czterokrotnie niższą
od częstotliwości modułowej, wyznaczoną na 60 minut;



linie indywidualne o charakterze dedykowanym (IV kategorii) – funkcjonujące w pewnym
sensie autonomicznie, ze zindywidualizowanymi częstotliwościami, w zależności od specyfiki popytu na ich usługi.
Przedstawione aktualnie wartości częstotliwości modułowych wynikają z analiz wyników

badań wielkości popytu, przeprowadzonych w słupskiej komunikacji miejskiej w 2012 r.
Po wdrożeniu we wrześniu 2012 r. zmian, ofertę przewozową słupskiej komunikacji miejskiej
uznaje się za względnie ustabilizowaną.
W okresie planowania (do 2024 r.) przyjmuje się następujące zasady kształtowania
oferty publicznego transportu zbiorowego:
1. Na całym obszarze objętym planem, rozwój sieci komunikacyjnej oraz częstotliwości kursowania pojazdów na poszczególnych liniach, będą wypadkową analiz wyników komplek140
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sowych badań popytu i możliwości finansowych budżetów miasta i gmin, w których miasto Słupsk organizuje transport publiczny. Rozwój ten determinować będzie wielkość kontraktowanej pracy eksploatacyjnej.
2. Planuje się utrzymanie co najmniej obecnego stopnia dostępności transportu zbiorowego
na obszarze objętym planem, przy zapewnieniu pojazdom komunikacji miejskiej uprzywilejowania w ruchu drogowym, w ramach tzw. korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej.
3. Trasy linii komunikacji autobusowej mogą ulegać modyfikacji w zależności od zmieniających się potrzeb pasażerów i zmieniających się celów podróży.
4. Rytmicznie, nie rzadziej niż co dwa lata, prowadzone będą badania marketingowe:


wielkości popytu;



rentowności linii podmiejskich;



przekrojowej struktury popytu.

5. Nie rzadziej niż co 5 lat prowadzone będą kompleksowe badania potrzeb przewozowych,
popytu oraz preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców, których wyniki stanowić będą wytyczne dla kształtowania oferty przewozowej i określania wymogów technicznych w stosunku do taboru.
6. Rozkłady jazdy, w tym ustalanie przebiegu tras, częstotliwości kursowania i alokacji pojazdów w zależności od ich pojemności pasażerskiej, będą konstruowane w dostosowaniu
do wyników badań potrzeb przewozowych, popytu, preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz badań rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych. Ewentualna przebudowa układu tras linii, prowadząca do zwiększenia liczby podróży z przesiadkami, podporządkowana zostanie zasadzie niepogarszania oceny jakości świadczonych usług.
7. Podstawowym zadaniem w zakresie integracji będzie pełna koordynacja rozkładów jazdy
w skali całej sieci komunikacyjnej.
8. Drugim ważnym zadaniem w zakresie integracji będzie koordynacja rozkładów jazdy różnych rodzajów komunikacji publicznej, a docelowo także przewoźników komercyjnych,
świadczących usługi na obszarze objętym planem transportowym.
9. Polityka taryfowa realizowana przez organizatora komunikacji miejskiej zakłada w okresie
planowania utrzymanie odpłatności na poziomie 40-50%, z utrzymaniem preferencji
dla pasażerów stale korzystających z komunikacji miejskiej – nabywających bilety okresowe.
10. Realizowane inwestycje taborowe i infrastrukturalne będą uwzględniać potrzeby osób
niepełnosprawnych oraz będą zmniejszać negatywne oddziaływanie transportu publicz141
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nego na środowisko. Preferowane będą zakupy taboru spełniającego najwyższe normy
czystości spalin.
Trasy linii I i II kategorii wyznaczają ciągi, które powinny uzyskać status korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej. Trasy tych korytarzy są w pełni zgodne z największymi
potokami pasażerskimi. Trzeba jednak uwzględnić fakt, że nie całe trasy linii o największej
liczbie pasażerów mogą kwalifikować się do uznania za korytarze wysokiej jakości obsługi
komunikacyjnej, ponieważ należy z nich wyłączyć ewentualne odcinki słabo wykorzystane,
kierując się szczegółową analizą wyników badań wielkości popytu dla poszczególnych linii.
Możliwe do zastosowania częstotliwości modułowe dla poszczególnych pór dnia powszedniego (poza wakacjami i w okresie wakacji), soboty i niedzieli, będą wypadkową analiz
wyników kompleksowych badań wielkości popytu i możliwości finansowych budżetów miasta
i gmin, na obszarze których miasto Słupsk organizuje transport publiczny, determinujących
wielkość kontraktowanej pracy eksploatacyjnej.
Trasy linii I i II kategorii określą przebieg korytarzy transportowych, z uprzywilejowaniem autobusów w ruchu drogowym. Kwalifikują się do nich następujące ciągi ulic:


11 Listopada – Szczecińska – Tuwima / Deotymy;



Kołłątaja;



al. 3 Maja – Wolności;



Wojska Polskiego



Kopernika – al. Sienkiewicza – Jana Pawła II / Jagiełły;



Jaracza;



Lutosławskiego – Prosta – Zamkowa – Garncarska – Gdańska;



Wiejska – Bohaterów Westerplatte.
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12. Planowana oferta przewozów użyteczności publicznej
na obszarze objętym planem
Planowany układ sieci komunikacyjnej i parametry rozkładów jazdy
Z przedstawionych w rozdziale 10 kierunków rozwoju transportu publicznego w Słupsku
i w gminach, w których miasto Słupsk realizuje funkcję jego organizatora, wynika, że sieć
tego transportu nie wymaga radykalnej przebudowy. Ewentualna modyfikacja oferty przewozowej dotyczyć będzie jedynie uwzględniania zmian zachodzących w popycie.
Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu dla pasażerów, należy podczas tworzenia
nowych rozkładów jazdy tak opracowywać liczbę kursów w poszczególnych relacjach, aby
w żadnym wypadku rzeczywiste zapełnienia pojazdów nie przekraczały 75% ich pojemności
nominalnej.
Niezbędne jest przeprowadzenie w 2014 r. kompleksowych badań wielkości popytu
i dokonanie analizy ich wyników, pozwalającej na zweryfikowanie aktualnej siatki tras poszczególnych linii i obowiązujących częstotliwości ich obsługi.
Biorąc pod uwagę celowość elastycznego wprowadzania zmian w trasach linii, w reakcji
na sygnały z rynku, nieuzasadnione jest zamieszczenie w planie transportowym dokładnych
tras poszczególnych linii składających się na planowaną sieć komunikacyjną. Należy bowiem
zwrócić uwagę, że szczegółowe określenie tras linii, na których planowane jest wykonywanie
przewozów o charakterze użyteczności publicznej powoduje, że każdorazowa zmiana przebiegu trasy linii komunikacyjnej musiałaby zostać wcześniej zaplanowana. Jeżeli potrzeba
zmiany trasy linii powstanie w okresie objętym planem, to taką zmianę trzeba byłoby
do planu wprowadzić, zachowując długotrwałą procedurę obowiązującą w tym zakresie.
Opisywany mankament szczegółowego definiowania planowanej sieci komunikacyjnej
dostrzegł również ustawodawca, łagodząc zakres koniecznego określania planowanej sieci
komunikacyjnej w rozporządzeniu wykonawczym: w komunikacji miejskiej wystarczy określenie obszaru, na którym planowane jest realizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, nie jest w niej także wymagane sporządzenie części graficznej planu transportowego.
Planowane parametry rozkładów jazdy utrzymają system kategoryzacji linii, o którym
mowa w rozdziale 11 planu oraz zasadę pełnej koordynacji rozkładów jazdy w skali całej sieci
komunikacyjnej. Odstępstwa od zasady rytmiczności kursowania linii będą stosowane jedynie
dla linii dedykowanych, w stosunku do których najważniejszym postulatem jest dostosowanie
godzin kursów do lokalnych potrzeb pasażerów.
143

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 144

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Planowana taryfa
Obowiązująca taryfa, wprowadzona w czerwcu 2012 r., jest stosunkowo prosta i stanowi wypadkową akceptowalnego przez mieszkańców poziomu cen i zasad taryfowych oraz
możliwości budżetowych miasta i obsługiwanych okolicznych gmin.
Podstawowym biletem okresowym jest bilet sieciowy miesięczny o atrakcyjnej relacji
cenowej w stosunku do ceny biletu jednoprzejazdowego.
Ewentualne zmiany taryfowe powinny być prowadzone rozważnie, aby nie zniechęcić
pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej, gdyż nadrzędnym celem jest zrównoważony rozwój transportu, bez dominacji samochodów osobowych w przewozach pasażerskich.
W zakresie komunikacji podmiejskiej taryfa biletowa powinna uwzględniać warunki
rynkowe – ceny oferowane przez konkurencję oraz poziom społecznej akceptacji ceny przejazdu. Należy rozważnie stosować system stref różnicujący koszt dla pasażera głównie
od liczby przejechanych kilometrów i od stopnia dedykowania połączenia (połączenia o bardzo dużym napełnieniu mogą należeć do korzystniejszej dla pasażera strefy), tak aby spełnić
postulaty przewozowe, a jednocześnie nie spowodować odpływu pasażerów zbyt wysoką
ceną lub zbyt niską ceną – przy nadmiernie wysokich dopłatach gmin. Komunikacja miejska
na terenie gmin ościennych powinna wypełniać także funkcje socjalne, w tym zapewniać
uczniom dojazdy do szkół. Dobrym i często w praktyce stosowanym rozwiązaniem, jest system subsydiowania przez gminy biletów miesięcznych dla uczniów, zamiast nadmiernego
obniżania opłat za przejazd.
Wszelkie zmiany w taryfie powinny mieć na celu pobudzenie dodatkowego popytu –
poprzez jego wygenerowanie w segmencie osób korzystających w realizacji potrzeb przewozowych przede wszystkim z samochodów osobowych i rezygnujących z usług transportu publicznego ze względu na nieatrakcyjne ceny.
Zmiany taryfy będą poprzedzone analizami ich wpływu na zmiany popytu oraz badaniami marketingowymi.
Ze względu na konieczność zapewnienia określonej przychodowości systemu miejskiego transportu zbiorowego w Słupsku i okolicznych gminach, należy przyjąć założenie niezwiększania w okresie planowania (lub nawet zmniejszenia) zakresu uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
Planowane inwestycje infrastrukturalne i taborowe
Zakres planowanych nowych inwestycji zależy od sytuacji finansowej Słupska i gmin
ościennych. Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji mogą być także kredyty i pożyczki, zwłaszcza preferencyjne oraz wszelkie środki pomocowe. Inwestycje w komunikację miej144
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ską i w rozwój dróg, należą do najbardziej kapitałochłonnych we wszystkich gminach miejskich w Polsce. Obecna sytuacja – de facto zakończenia aplikacji po środki pomocowe
z horyzontu finansowego UE 2007-2013 i prace początkowe nad wdrożeniem horyzontu finansowego UE na lata 2014-2020, sprzyja pracom koncepcyjnym nad polityką inwestycyjną
w zakresie komunikacji zbiorowej na okres do 2022 r. (2020 r. plus 2 lata na zakończenie
realizacji rozpoczętych projektów).
Inwestycje infrastrukturalne przedstawiono w tabelach 1, 15 i 16.
W celu zapewnienia bezpiecznego wejścia do pojazdów osobom niepełnosprawnym –
niedowidzącym lub niewidomym – przy modernizacji peronów przystankowych i chodników
w obrębie przystanków, montowane będą płyty z wypustkami, służącymi za sygnał ostrzegawczy dla osób używających laski.
MZK Sp. z o.o. w Słupsku we własnym zakresie realizować będzie inwestycje odtworzeniowe w tabor autobusowy. Przewiduje się zakup przede wszystkim pojazdów fabrycznie
nowych, uzupełniany zakupem taboru używanego o stanie pozwalającym na co najmniej
8-10 letnią dalszą eksploatację bez napraw głównych. Nie wyklucza się również odpowiedniej
partycypacji gmin w takich zakupach (finansowej i rzeczowej).
Przy podejmowanych inwestycjach taborowych, w autobusach za standard wyposażenia pojazdów uznaje się:


niską podłogę, bez stopni poprzecznych na całej długości pojazdu;



określoną minimalną moc silnika, zróżnicowaną w zależności od długości pojazdu;



spełnianie normy emisji spalin co najmniej Euro 6;



chłodzenie silnika cieczą;



automatyczną skrzynię biegów;



określoną dla poszczególnych typów pojazdów minimalną liczbę miejsc dla pasażerów:
ogółem i siedzących (w tym dostępnych z poziomu niskiej podłogi – nie na podestach)
oraz maksymalną liczbę miejsc składanych, zróżnicowaną w zależności od długości pojazdu;



wyposażenie w siedzenia typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu,



określoną liczbę drzwi dla pasażerów, uzależnioną od długości pojazdu;



określony dla poszczególnych typów pojazdów układ drzwi dla pasażerów względem osi
pojazdu;



„przyklęk” – umożliwiający obniżenie poziomu podłogi w I i II drzwiach, co najmniej
o 60 mm;



pochylnię (lub podnośnik) dla wózków – w II drzwiach, o określonej nośności;



miejsce na wózki – o określonej długości i zdefiniowanym umiejscowieniu;
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określoną liczbę okien otwieranych (przesuwnych lub uchylnych) w przedziale pasażerskim oraz ich minimalne rozmiary;



wyposażenie w okno w ścianie tylnej o określonych wymiarach minimalnych;



wywietrzniki (klapy) dachowe – w liczbie zależnej od długości pojazdu, otwierane
i zamykane zdalnie z miejsca kierowcy;



klimatyzację – całego wnętrza pojazdu – obligatoryjnie dla pojazdów fabrycznie nowych,
a jako zalecenie – dla pojazdów używanych;



poręcze poziome i pionowe oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących –
w kolorze żółtym, lakierowane proszkowo;



system elektronicznej informacji pasażerskiej, lokalizujący także pojazd na tablicach przystankowej informacji dynamicznej;



system zapowiadania głosowego przystanków emitujący wewnątrz pojazdu, poprzez
rozmieszczone równomiernie na całej długości przedziału pasażerskiego głośniki, komunikaty głosowe o ustalonej treści;



monitoring przestrzeni pasażerskiej z rejestracją obrazu.
Realizacja wymienionych zamierzeń ma służyć integracji transportu zbiorowego oraz

poprawie jakości i funkcjonalności układu tras linii autobusowych. Zamierzenia te są zgodne
ze strategicznymi wytycznymi Unii Europejskiej, tj. politykami:


zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego;



promowania rozwiązań proekologicznych;



integracji środków transportu;



podnoszenia standardów obsługi pasażerskiej.
Planowana efektywność ekonomiczno-finansowa
Planowane zmiany dotyczące kształtu sieci komunikacyjnej oraz jej parametrów, wyni-

kających z rozkładów jazdy oraz taryfy i inwestycji, a także założone zmiany w popycie,
wpłyną na wskaźnik odpłatności słupskiej komunikacji miejskiej. Za optymalne należy uznać
utrzymanie do 2025 r. wskaźnika odpłatności na poziomie nie niższym niż 45%. Osiągnięciu
tego efektu służyć powinny z jednej strony narzędzia związane z taryfą i z efektywnym
kształtowaniem oferty przewozowej (trasy linii, rozkłady jazdy, kategoryzacja linii, częstotliwości modułowe) i z drugiej strony – z intensywną kontrolą świadczenia usług przewozowych
na określonym poziomie jakościowym, przy racjonalnym poziomie kosztów, także na bieżąco
kontrolowanym przez organizatora. Wszelkie zmiany taryfowe powinny być poprzedzane analizami ekonomiczno-finansowymi skutków ich wprowadzenia.
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Przy założonym poziomie wskaźnika odpłatności, w wysokości 40,3% w 2020 r.
i 35,0% w 2025 r. w wariancie stagnacji oraz 46,9% w 2020 r. i 47,0% w 2025 r. w wariancie rozwojowym, roczną wysokość dopłat budżetowych do słupskiej komunikacji miejskiej
przedstawiono w tabeli 44. Przyjęto, że zwiększenie wielkości podaży usług na obszarach
intensyfikacji zabudowy, wsparte inwestycjami taborowymi i infrastrukturalnymi oraz uprzywilejowanie transportu publicznego w ruchu drogowym, pozwoli utrzymać wyniki ekonomiczne na poziomie zbliżonym do obecnego.
Zestawiając prognozowane koszty i przychody ze sprzedaży biletów (w cenach
z 2013 r.), w tabeli 44 określono prognozowaną dla 2020 r. i dla 2025 r. efektywność ekonomiczno-finansową funkcjonowania słupskiej komunikacji miejskiej. W tabeli nie uwzględniono nakładów na inwestycje.
Tab. 44. Prognozowana efektywność ekonomiczno-finansowa
słupskiej komunikacji miejskiej w 2020 r. i w 2025 r. w cenach z 2013 r.
Parametr

Jednostka

Praca eksploatacyjna
Liczba pasażerów

Wariant stagnacji
2020

2025

Wariant rozwojowy
2020

2025

[tys. wozokm]

2 982,2

2 866,6

3 442,5

3 722,8

[tys. pasażerów]

12 450,7

10 447,4

14 500,0

14 500,0

Koszty świadczenia usług

[tys. zł]

26 845

26 450

29 975

33 226

Przychody z biletów
i inne dochody

[tys. zł]

12 169

10 607

15 393

16 966

40,3

35,0

46,9

47,0

Wskaźnik odpłatności

[%]

Źródło: opracowanie własne.
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Monitorowanie realizacji planu zrównoważonego rozwoju transportu
publicznego dla Słupska i gmin ościennych
Transport publiczny narażony jest na wiele zagrożeń. Należy je przewidywać, aby móc
jak najskuteczniej je powstrzymać, a także – przeciwdziałać ich skutkom.
Do najważniejszych ryzyk, związanych z realizacją usług przewozowych w transporcie
publicznym, można zaliczyć ryzyka:


niedostatecznego poziomu finansów publicznych przeznaczanych na komunikację miejską;



nadmiernego wzrostu cen paliw i energii;



wystąpienia katastrof, w tym drogowych;



polityczne (brak odwagi politycznej w podejmowaniu koniecznych i mniej popularnych
decyzji);



legislacyjne (zamówień publicznych, zasad finansowania, podatkowe, itp.);



awarii systemów teleinformatycznych;



zmian w dostępności do środków pomocowych;



wzrostu wymogów z tytułu ochrony środowiska.
Aby przeciwdziałać występującym różnym rodzajom ryzyka, należy wdrożyć w życie

sprawny system monitorowania zmian – wówczas z odpowiednim wyprzedzeniem można
wprowadzić działania korygujące i zapobiegawcze. System monitorowania powinien objąć też
aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej, aby skutecznie wprowadzić zmiany przewidziane niniejszym planem.
W tabeli 45 przedstawiono zestaw parametrów i narzędzi oraz zakres oceny poszczególnych elementów systemu przewozów użyteczności publicznej w Słupsku, umożliwiających
bieżące monitorowanie stopnia realizacji planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego.
Tab. 45. Wskaźniki monitorowania realizacji planu zrównoważonego rozwoju
transportu publicznego dla Słupska i gmin ościennych
Badany element planu

Zakres i narzędzia badania
Dostępność podmiotowa:


Zapewnienie dostępności
do transportu, w tym osobom
niepełnosprawnym




udział pojazdów niskopodłogowych w inwentarzu operatorów i przewoźników
stosunek ceny biletów do przeciętnego wynagrodzenia
relacja ceny biletu okresowego do odpowiedniego
biletu jednorazowego

Dostępność przestrzenna:
 liczba przystanków na 1 km2
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Badany element planu

Zakres i narzędzia badania


Redukcja negatywnego wpływu
transportu na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
Redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz efektu cieplarnianego i zużycia energii
Efektywność ekonomiczna transportu osób



struktura pojazdów w inwentarzu w przekroju norm
czystości spalin
udział autobusów dostosowanych do paliwa ekologicznego i elektrycznych w ogólnej liczbie pojazdów w ruchu



struktura pojazdów w inwentarzu w przekroju norm
czystości spalin




wskaźnik odpłatności usług [%]
amortyzacja taboru/koszty ogółem [%]



liczba przystanków węzłowych integrujących transport
miejski oraz transport regionalny
udział kursów komunikacji miejskiej do okolicznych
gmin w ogólnej liczbie kursów komunikacji autobusowej do i z tych gmin

Integracja transportu



System taryfowy i inne elementy
oferty przewozowej





wielkość popytu
struktura popytu
wskaźniki odpłatności usług w przekroju linii i obszarów



cyklicznie realizowane badania popytu, potrzeb, preferencji i zachowań transportowych mieszkańców

Dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb przewozowych,
popytu i preferencji komunikacyjnych
Źródło: opracowanie własne.

149

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 150

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Spis tabel
Tab. 1. Projekty przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanego Planu
Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Słupska na lata 2008-2015
– stan realizacji na dzień 31 grudnia 2013 r. ...................................................... 19
Tab. 2. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zachowania transportowe
mieszkańców, ustalony na podstawie badań (projekt Transland) .......................... 21
Tab. 3. Liczba ludności i gęstość zaludnienia w Słupsku i okolicznych gminach
objętych planem – stan na 31 grudnia 2012 r. ................................................... 33
Tab. 4. Dzienna liczba kursów do Słupska w autobusowej komunikacji regionalnej
na trasach substytucyjnych w stosunku do tras linii ZIM w Słupsku
– stan na 31 stycznia 2014 r. ............................................................................ 35
Tab. 5. Struktura ludności Słupska i gmin ościennych objętych planem
w latach 2008-2012 ......................................................................................... 38
Tab. 6. Prognozowana liczba ludności Słupska w latach 2015-2025 .................................. 39
Tab. 7. Liczba przedszkolaków i uczniów w placówkach edukacyjnych w Słupsku
– stan na 16 grudnia 2013 r. ............................................................................ 42
Tab. 8. Liczba placówek edukacyjnych w Słupsku – stan na 16 grudnia 2013 r. ................. 43
Tab. 9. Uczelnie wyższe w Słupsku i ich studenci w roku akademickim 2013/2014 ............. 44
Tab. 10. Czynniki społeczne determinujące kształt oferty przewozowej słupskiej
komunikacji miejskiej – stan na 31 grudnia 2013 r.............................................. 44
Tab. 11. Struktura wielkości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Słupsku
– stan na 31 grudnia 2012 r. ............................................................................ 47
Tab. 12. Struktura podmiotów gospodarczych w Słupsku wg sekcji PKD
– stan na 31 grudnia 2012 r. ............................................................................ 47
Tab. 13. Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych w Słupsku
– stan na 31 grudnia 2012 r. ............................................................................ 48
Tab. 14. Wartości graniczne emisji szkodliwych składników spalin wg europejskich
norm dla ciężkich pojazdów użytkowych ............................................................ 53
Tab. 15. Inwestycje transportowe przewidziane do realizacji w ramach Wieloletnich
Programów Inwestycyjnych Miasta Słupska na lata 2013-2016 i 2014-2017 .......... 57
Tab. 16. Planowane na lata 2014-2020 najważniejsze inwestycje miejskie,
do których zakłada się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego i których
realizacja poprawi warunki funkcjonowania transportu zbiorowego ...................... 59
Tab. 17. Główne węzły przystankowe w transporcie miejskim Słupska .............................. 67
150

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 151

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Tab. 18. Najbardziej obciążone przystanki w Słupsku ...................................................... 67
Tab. 19. Lokalizacja placówek oświatowych w Słupsku liczących powyżej
250 uczniów – stan na 31 grudnia 2013 r. ......................................................... 68
Tab. 20. Lokalizacja wybranych największych podmiotów gospodarczych na
obszarze objętym planem – stan na 31 stycznia 2014 r. ...................................... 70
Tab. 21. Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w Słupsku
– stan na 31 stycznia 2014 r. ............................................................................ 71
Tab. 22. Główne obiekty sportowe i kulturalne o znaczeniu ruchotwórczym
w Słupsku – stan na 31 stycznia 2014 r. ............................................................ 71
Tab. 23. Wielkość popytu i pracy eksploatacyjnej słupskiej komunikacji miejskiej ............... 76
Tab. 24. Zmiana wielkości popytu i pracy eksploatacyjnej słupskiej
komunikacji miejskiej ....................................................................................... 76
Tab. 25. Wielkość pracy eksploatacyjnej słupskiej komunikacji miejskiej
na obszarze gmin ościennych w latach 2012-2013 .............................................. 77
Tab. 26. Prognoza wielkości podaży na obszarze objętym planem
w 2020 r. i w 2025 r. – w wariancie stagnacji ..................................................... 87
Tab. 27. Prognoza wielkości podaży na obszarze objętym planem
w 2020 r. i w 2025 r. – w wariancie rozwojowym ............................................... 88
Tab. 28. Porównanie parametrów funkcjonowania słupskiej komunikacji miejskiej
oraz w innych miastach o średniej wielkości w kraju w 2012 r. ............................ 92
Tab. 29. Liczba wozokilometrów i kursów wykonywanych na liniach słupskiej
komunikacji miejskiej w różnych rodzajach dni tygodnia
– stan na 31 stycznia 2014 r. ............................................................................ 94
Tab. 30. Miejscowości w gminach ościennych obsługiwane liniami słupskiej
komunikacji miejskiej wraz z liczbą kursów do nich
– stan na 31 stycznia 2014 r. ............................................................................ 95
Tab. 31. Przebieg tras linii słupskiej komunikacji miejskiej
– stan na 31 stycznia 2014 r. ............................................................................ 96
Tab. 32. Struktura wiekowa taboru MZK Sp. z o.o. w Słupsku
– stan na 31 stycznia 2014 r. ............................................................................ 99
Tab. 33. Finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego w Słupsku
– wykonanie w 2012 r. i w 2013 r. [zł] ............................................................ 104
Tab. 34. Wysokość dopłat do usług słupskiej komunikacji miejskiej z poszczególnych
gmin ościennych – wykonanie w 2013 r. i plan na 2014 r. [zł] ........................... 104
151

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 152

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Tab. 35. Porównanie parametrów finansowych komunikacji miejskiej
w Słupsku oraz w innych miastach o średniej wielkości w kraju w 2012 r............ 105
Tab. 36. Finansowanie usług słupskiej komunikacji miejskiej w okresie do 2025 r.
– w wariancie stagnacji [tys. zł] w cenach z 2013 r........................................... 107
Tab. 37. Finansowanie usług słupskiej komunikacji miejskiej w okresie do 2025 r.
– w wariancie rozwojowym [tys. zł] w cenach z 2013 r. .................................... 108
Tab. 38. Inwestycje infrastrukturalne i taborowe zrealizowane przez
MZK Sp. z o.o. w Słupsku w latach 2007-2013 ................................................. 109
Tab. 39. Planowana lokalizacja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej
na terenie Słupska ......................................................................................... 112
Tab. 40. Ocena realizacji postulatów przewozowych w transporcie publicznym
na obszarze Słupska i gmin ościennych objętych planem ................................... 117
Tab. 41. Podmioty realizujące zadania organizatorskie w transporcie publicznym
w Słupsku – stan na 31 stycznia 2014 r. .......................................................... 126
Tab. 42. Działania mające na celu integrację transportu zbiorowego ............................... 130
Tab. 43. Pożądany docelowy poziom realizacji usług w przekroju poszczególnych
postulatów przewozowych .............................................................................. 131
Tab. 44. Prognozowana efektywność ekonomiczno-finansowa słupskiej komunikacji
miejskiej w 2020 r. i w 2025 r. w cenach z 2013 r. ........................................... 147
Tab. 45. Wskaźniki monitorowania realizacji planu zrównoważonego rozwoju
transportu publicznego dla Słupska i gmin ościennych ...................................... 148

152

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 153

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2024…

Spis rysunków
Rys. 1. Podział administracyjny województwa pomorskiego.............................................. 23
Rys. 2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta Słupska wg stref polityki
przestrzennej .................................................................................................. 25
Rys. 3. Gminy, które podpisały z miastem Słupsk porozumienia w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego – stan na 31 stycznia 2014 r. ........................ 34
Rys. 4. Linie kolejowe przebiegające przez Słupsk oraz lokalizacja stacji i przystanków
kolejowych w sąsiedztwie Słupska ..................................................................... 37
Rys. 5. Struktura wiekowa mieszkańców Słupska – stan na 31 grudnia 2012 r. .................. 41
Rys. 6. Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Słupsku i jej prognoza
do 2025 r. ....................................................................................................... 42
Rys. 7. Struktura przejazdów w słupskiej komunikacji miejskiej w 2013 r. ......................... 45
Rys. 8. Podział stref klasyfikacji zanieczyszczenia powietrza w województwie
pomorskim................................................................................................................... 51
Rys. 9. Struktura wiekowa taboru autobusowego MZK Sp. z o.o. w Słupsku
– stan na 31 października 2013 r. ..................................................................... 54
Rys. 10. Koncepcja ringu miejskiego w Słupsku .............................................................. 56
Rys. 11. Schemat ścieżek rowerowych na terenie Słupska ................................................ 61
Rys. 12. Koncepcja dróg rowerowych w Słupsku ............................................................. 62
Rys. 13. Lokalizacja poszczególnych elementów projektu na terenie Słupska
związanych z inwestycjami rowerowymi ............................................................. 64
Rys. 14. Strefa Płatnego Parkowania w Słupsku .............................................................. 66
Rys. 15. Rozkład czasowy popytu na usługi słupskiej komunikacji miejskiej
w poszczególnych rodzajach dni tygodnia – wiosna 2012 r. ................................. 78
Rys. 16. Ocena ogólnej komunikacji miejskiej w Słupsku – wiosna 2012 r. ........................ 81
Rys. 17. Prognoza popytu na usługi słupskiej komunikacji miejskiej do 2025 r. .................. 83
Rys. 18. Ocena jakości komunikacji miejskiej po powołaniu ZTM/ZIM w Słupsku
– wiosna 2012 r............................................................................................. 116
Rys. 19. Schemat organizacji rynku przewozów transportu publicznego w Słupsku
w 2014 r. ...................................................................................................... 125

153

Id: 69A3E43B-E281-4FCF-8D0E-9DF19755668C. Podpisany

Strona 154

