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1. WSTĘP 
Konsultacje społeczne są wielostronnym i wieloetapowym procesem, w którym osoby
indywidualne oraz podmioty prawne, będąc adresatem działań normotwórczych, mogą
zapoznać  się  z  projektowanymi  rozwiązaniami.  Opierają  się  na  aktywnej  postawie
obywatelskiej,  stwarzając  jednocześnie  przesłanki  do  kreowania,  rozpowszechniania  i
utrwalania pozytywnych wzorców w zakresie zainteresowania życiem publicznym oraz
mechanizmów współdecydowania w sprawach dotyczących pośrednio lub bezpośrednio
ogółu  obywateli,  lub  wybranych  grup.  Stanowią  one  również  jeden  z  fundamentów
budowania  poprawnych,  opartych  przede  wszystkim  na  zaufaniu,  relacji  pomiędzy
obywatelami a instytucjami demokratycznego państwa prawa.
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie procesu konsultacji społecznych projektu
pn:  "Zakup  niskoemisyjnego  taboru  autobusowego  w Przedsiębiorstwie  Komunikacji
Miejskiej Sp. Z o. o. w Sosnowcu", w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  –  Oś  priorytetowa  IV:  Efektywność
energetyczna,  odnawialne źródła energii    i  gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 4.5,
Poddziałanie 4.5.1 – niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”.
Konsultacje społeczne zostały ogłoszone w dniu 2 lipca 2015 r. i zostały zakończone w
dniu  14  sierpnia  2015  r.  Ze  względu  na  szeroki  zakres  zagadnienia  oprócz  ankiety
internetowej  przeprowadzone również zostały konsultacje  zamknięte  ze środowiskiem
osób niepełnosprawnych. 

2. AKCJA INFORMACYJNA 
Konsultacje były ogłaszane w kilku mediach: 
- w Internecie: na stronie internetowej PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu,
- w portalu społecznościowym: na profilu fanpage na facebook PKM Sosnowiec:
https://www.facebook.com/pages/Przedsi%C4%99biorstwo-Komunikacji-
Miejskiej-Sp-z-o-o-w-Sosnowcu/246180462100076
- program był przedmiotem kliku artykułów prasowych, gdzie adresaci konsultacji
mogli się dowiedzieć o Programie:

• Gazeta Wyborcza Sosnowiec ogłoszone dnia 04.08.2015 – załącznik nr 1: 
http://sosnowiec.gazeta.pl/gazetasosnowiec/1,93867,18483407,autobusy-do-
wymiany-sosnowiecki-pkm-czeka-na-opinie.html

• Twoje Zagłębie ogłoszone dnia 09.07.2015- załącznik nr 2:
 http://www.twojezaglebie.pl/pkm-sosnowiec-pyta-pasazerow-87151

• Transport Publiczny ogłoszono dnia 10.07.2015- załącznik nr 3:
 http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pkm-sosnowiec-przepyta-
pasazerow-zanim-kupi-autobusy-49972.html

 
Konsultacje zamknięte skierowane zostały do 6 Stowarzyszeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych: 

• Stowarzyszenie  NEURON  pomoc  dzieciom  i  osobom  niepełnosprawnym  ul.
Gwardii  Ludowej 107, 41-303 Dąbrowa Górnicza-  uzyskano 10 wypełnionych
ankiet

• Centrum  Usług  Socjalnych  i  Wsparcia  ul.  Szymanowskiego  5A,  41-219
Sosnowiec- uzyskano 12 wypełnionych ankiet,

• Dąbrowskie  Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  "OTWARTE

2

https://www.facebook.com/pages/Przedsi%C4%99biorstwo-Komunikacji-Miejskiej-Sp-z-o-o-w-Sosnowcu/246180462100076
https://www.facebook.com/pages/Przedsi%C4%99biorstwo-Komunikacji-Miejskiej-Sp-z-o-o-w-Sosnowcu/246180462100076
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pkm-sosnowiec-przepyta-pasazerow-zanim-kupi-autobusy-49972.html
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pkm-sosnowiec-przepyta-pasazerow-zanim-kupi-autobusy-49972.html
http://www.twojezaglebie.pl/pkm-sosnowiec-pyta-pasazerow-87151
http://sosnowiec.gazeta.pl/gazetasosnowiec/1,93867,18483407,autobusy-do-wymiany-sosnowiecki-pkm-czeka-na-opinie.html
http://sosnowiec.gazeta.pl/gazetasosnowiec/1,93867,18483407,autobusy-do-wymiany-sosnowiecki-pkm-czeka-na-opinie.html


SERCA"  ul.  Gwardii  Ludowej  107,  41-303  Dąbrowa  Górnicza-  uzyskano  23
wypełnione ankiety,

• Fundacja  na  Rzecz  Promowania  Aktywności  Osób  Niepełnosprawnych
"WYGRAJMY  RAZEM"  ul.  Szenwalda  4/14,  41-303  Dąbrowa  Górnicza-
uzyskano 2 wypełnione ankiety,

• Polski  Związek  Niewidomych  Okręg  Śląski  Koło  ul.  Korczaka  6a,  41-300
Dąbrowa Górnicza – uzyskano 6 wypełnionych ankiet

• Stowarzyszenie  "Radość  i  Nadzieja"  ul.  Żeromskiego  4B,  41-205  Sosnowiec-
uzyskano 3 wypełnione ankiety. 

3. DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH KONSULTACJI 
Opinie mieszkańców były zbierane poprzez  zamieszczenie na stroni internetowej PKM
Sp. z o.  o.  w Sosnowcu ankiety elektronicznej,  w wyniku której  otrzymaliśmy około
1000 wypełnionych ankiet. 
Konsultacje zamknięte skierowane zostały do 6 Stowarzyszeń działających na rzecz osób
niepełnosprawnych,  w  celu  uzyskania  opinii  na  temat  szczególnie  ważnych  linii
komunikacyjnych  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  niezbędnego  wyposażenia
ułatwiającego korzystanie osobą niepełnosprawnym z komunikacji miejskiej.  
W wyniku konsultacji zamkniętych otrzymaliśmy 56 wypełnionych ankiet. 

4. UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCJE KONSULTACJI   
Liczba uczestników jaka wzięła  udział  w ankiecie  otwartej  i  zamkniętej  wskazuję na
potrzebę prowadzenia konsultacji społecznych.  
Poniżej znajduje się pogrupowanie najczęstszych wątków, w rozbiciu na ankiety otwarte
i zamknięte. 

4.1. ANKIETA INTERNETOWA.

1. ZMIANY W WYBORZE MODERNIZOWANYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH
Do  społeczeństwa  zostało  skierowane  zapytanie  dotyczące  wskazania  linii
komunikacyjnej,  które wymagają modernizacji  w pierwszej kolejności.  Do konsultacji
przekazano 33 linie komunikacyjne.
Zdanie osób głosujących utworzyło swego rodzaju ranking linii komunikacyjnych, który
stanowi  jasny przekaz  społeczny,  które  linie  komunikacyjne  wymagają  najpilniejszej
modernizacji. 
RANKING LINII 
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Ostatecznie  w  wyniku  przeprowadzonych  ankiet  pełnej  modernizacji  ulegnie  26  linii
komunikacyjnych, obsługiwanych przez nowo zakupione autobusy, a będą to następujące
linie komunikacyjne: 18, 807, 24/99, 42, 104, 269/769, 814, 91, 935, 835, 16, 40, 61,
220, 160, 28/928, 813, 88/100, 260, 188, 150, 182. 
Modernizacja linii komunikacyjnych takich jak 16,175, 49 zostały ocenione w rankingu
jako linie  najmniej  oczekujące  modernizacji,  należy zatem wnioskować,  że  w ocenie
społeczeństwa standard tych linii komunikacyjnych jest wystarczający. 
W związku z tym uwzględniając powyższe oraz środki finansowe i ilość planowanych do
zakupu  autobusów  ustalono,  że  linie  komunikacyjne,  które  będą  modernizowane
wymagają konkretnego taboru. 

TABELA Z PODZIAŁEM NA RODZAJ WYMAGANEGO TABORU
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Nr linii Dni Robocze Sobota Niedziela
BN CN BN CN BN CN

91 1 3 0 2 0 1
935 1 2 1 2 1 0
835 0 4 1 0 1 0
26 2 0 1 0 1 0
40 4 0 4 0 4 0
61 4 0 2 0 2 0
220 1 0 1 0 1 0
160 3 0 3 0 3 0
188 2 0 1 0 1 0
813 3 0 0 0 0 0
150 1 3 2 0 2 0
88/100 5 2 5 0 2 0
260 2 1 0 2 0 1
28/928* 2 0 2 0 2 0
182 1 0 0 0 0 0

Razem 32 15 23 6 20 2
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807 0 5 3 2 0 2
18 0 5 1 5 3 0
24/99 5 0 4 0 2 0
42 3 0 2 0 2 0
104 4 0 1 0 1 0
814 1 4 2 0 2 0
28/928* 2 0 3 0 0 0
269/769 5 0 3 0 1 0

Razem 20 14 19 7 11 2

* linie  te będą obsługiwane równolegle przez Oddział  Sosnowiec i  Oddział  Dąbrowa
Górnicza.
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Definicja taboru :
1) „BN”- autobus o długości nie większej niż 12 m i pojemności co najmniej 91

miejsc,
2) „CN”  -  autobus o długości większej  niż  12 m i  pojemności co najmniej  140

miejsc. 

Ustalono,  że  pierwotnie  nietypowane do modernizacji  linie  28/928,  jako linie  mocno
obciążone  i  bardzo  istotne,  ostatecznie  przyjęto  do  modernizacji,  gdyż  łączą  trzy
kluczowe miasta Będzin- Dąbrowę Górniczą – Sosnowie. Do obsługi tej linii wymagane
są 4 autobusy typu „BN”. 

2.  ZMIANY  W  WYBORZE  LINII  OBSŁUGIWANYCH  PRZEZ  AUTOBUSY  O
NAPĘDZIE HYBRYDOWYM.
W  przypadku  autobusów  hybrydowych  głos  społeczeństwa  był  bardzo  istotny,  ale
stanowił on głos pomocniczy,  albowiem autobusy o napędzie hybrydowym wymagają
konkretnych warunków terenowo – ruchowych, w których w pełni mogą wykorzystać
swoją niskoemisyjność. W Spółce posiadamy dwa autobusy hybrydowe przegubowe typu
„CN” na bazie, których zdobyliśmy szereg doświadczeń,  potwierdzających postawioną
tezę. 
Z uwagi  na powyższe,  w taborze „CN” ostatecznie przyjęto,  że autobusy o napędzie
hybrydowym zostaną w pierwszej kolejności skierowane do obsługi linii komunikacyjnej
18,835 i 260, co w przypadku tych dwóch pierwszych linii komunikacyjnych, całkowicie
pokrywa się z głosem społeczeństwa.

Z uwagi na fakt, że nie posiadamy autobusu o napędzie hybrydowym typu „BN” i przez
to nie posiadamy odpowiedniego doświadczenia, to w pierwszej kolejności autobusy te,
kierowane  będą  do  obsługi  linii  komunikacyjnych  wskazanych  przez  głosujących,  a
ostatecznie  po  reprezentatywnym  okresie  eksploatacji  np.  okresie  jednego  roku,
stworzona  zostanie  mapa  linii  niskoemisyjnych  tzn.  takich  linii  komunikacyjnych,  w
których autobus o napędzie hybrydowym, spisuje się najlepiej i tam też docelowo będzie
kierowany. 
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3. OCENA KOMFORTU JAZDY AUTOBUSEM
Jak wynika z przeprowadzonej ankiety zdecydowana liczba respondentów oceniła stan
wytypowanych linii komunikacyjnych na poziomie przeciętnym i zadowalającym ponad
71%. Łącznie 38,5% głosów stanowiło poziom przeciętny,  a 32,2% zadowalający.  Co
dowodzi o konieczności podjęcia interwencji tj. modernizacji linii komunikacyjnych. 
Szacuje się, że po realizacji projektu ocena komfortu jazdy autobusem ulegnie radykalnej
poprawie. 

4. POŻĄDANE WYPOSAŻENIE
Bardzo ciekawe wyniki głosowania uzyskaliśmy w zakresie wyposażenia dodatkowego
autobusu, aż 71,80% respondentów wskazało, że najbardziej pożądanym wyposażeniem
jest klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej
Kolejno respondenci wskazali:

1) zewnętrzny i wewnętrzny system zapowiadania przystanków 6,03%,
2) monitoring przestrzeni pasażerskiej 10,54%, 
3) bezprzewodowy i darmowy dostęp do internetu 7,03%,
4) inne 4,60%.

Należy zauważyć, że w przypadku tej części ankiety, można było oddać tylko jeden głos
(zagłosować tylko na jeden rodzaj wyposażenia), jest to o tyle istotne że w rubryce inne
wyposażenie,  zebraliśmy głosy,  które potwierdzają,  że każdy rodzaj  wyposażenia jest
ważny i celowy do zastosowania w autobusach. 

4.2. ANKIETA ZAMKNIĘTA 

1.  MODERNIZACJA  LINII  KOMUNIKACYJNYCH  A  OCZEKIWANIA  OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Po  przeprowadzonej  analizie  ankiet  pozyskanych,  od  podopiecznych  Stowarzyszeń
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, śmiało można stwierdzić, że planowane
modernizacje  linii  komunikacyjnych,  pokrywają  się  z  oczekiwaniami  osób
niepełnosprawnych. Najczęściej wskazywane linie, które w sposób szczególny są ważne
dla osób niepełnosprawnych to linie: 18, 807, 814, 835, 260, 88, 813, 188, 42, 40 i są to
linie przeznaczone do pełnej modernizacji. 
Środowisko osób niepełnosprawnych wskazywało również linię 801 jako linię istotną z
ich  punktu  widzenia.  Linia  ta,  również  będzie  zmodernizowana  w  ramach  realizacji
Projektu, ale w sposób częściowy. tj. nie wszystkie autobusy kursujące w danym dniu
będą autobusami nowymi zakupionymi w ramach Projektu. 

2. POŻĄDANE WYPOSAŻENIE
Zgłoszone  uwagi  przez  Środowisko  osób  niepełnosprawnych  są  komplementarne  z
wyposażeniem,  które  do  tej  pory  było  zakupione  w  autobusach  jak  i  również  w
autobusach planowanych do zakupu. 
W opinii osób niepełnosprawnych zakupione autobusy, powinny być:

1) pozbawione stopni poprzecznych,
2) wyposażone  w  przyciski  podświetlane  lub  oznakowane  znakami  wypukłymi

Braille'a służące do komunikacji z kierowcą,
3) wyposażone w poręcze,  wszelkie  krawędzie występujące w wejściu autobusu,
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podestach przestrzeni pasażerskiej w kolorze żółtym,
4) wyposażone w audiowizualny system zapowiadania przystanków wewnątrz i na

zewnątrz, realizowany online podczas obsługi linii komunikacyjnej,
5) wyposażone w rozkładaną ręcznie rampę najazdowa, ułatwiająca korzystanie z

autobusu. 
Powyższe  wskazuje,  że  autobusy  należy  wyposażyć  w  cały  bardzo  bogaty  pakiet
wyposażenia, niezwykle istotnego z punktu widzenia osób niepełnosprawnych.

5. PODSUMOWANIA I WNIOSKI
1. Jak już sygnalizowano w poszczególnych punktach raportu, Spółka odniesie się do
wniesionych uwag w sposób następujący, zebrane głosy w ankiecie internetowej:

1) dotyczące linii komunikacyjnych, które mają być modernizowane w pierwszej
kolejności, będą miały znaczący wpływ na wybrane do pełnej modernizacji linie
komunikacyjne,

2) dotyczące  skierowania  autobusów  hybrydowych  na  poszczególne  linie
komunikacyjne,  znajdą  również  przełożenie  z  faktycznym  kierowaniem  tych
autobusów do obsługi tych linii, a co w konsekwencji doprowadzi do stworzenia
mapy niskoemisyjnych linii komunikacyjnych,

3) w zakresie wyposażenia przełożą się, na faktycznie zastosowane wyposażenie w
autobusach,  które  można  nazwać  pakietem  podnoszącym  komfort  i
funkcjonalność autobusu, a do pakietu tego zaliczyć należy: 
a) zewnętrzny i wewnętrzny system zapowiadania przystanków, 
b) monitoring przestrzeni pasażerskiej, 
c) bezprzewodowy i darmowy dostęp do internetu.
Zastosowanie powyższego pakietu wyposażenia, powinno zmienić nie najlepszą
ocenę  systemu  komunikacji  miejskiej  i  z  przeciętnego  i  zadowalającego  na
bardzo dobry.

2. Niezwykle istotne dla Spółki było zdanie środowisk osób niepełnosprawnych na temat
niezbędnego  zdaniem  tych  środowisk  wyposażenia.  W tym  przypadku  faktycznie  w
całości zastosujemy wyposażenie autobusów w systemy i urządzenia, które to opisały w
ankiecie zamkniętej, środowiska osób niepełnosprawnych, a zatem autobusy te będą:

1) pozbawione stopni poprzecznych,
2) wyposażone  w  przyciski  podświetlane  lub  oznakowane  znakami  wypukłymi

Braille'a służące do komunikacji z kierowcą,
3) wyposażone  w  poręcze,  wszelkie  krawędzie  występujące  w  wejściu

autobusu,podestach przestrzeni pasażerskiej w kolorze żółtym,
4) wyposażone w audiowizualny system zapowiadania przystanków wewnątrz i na

zewnątrz, realizowany online podczas obsługi linii komunikacyjnej,
5) wyposażone w rozkładaną ręcznie rampę najazdowa, ułatwiająca korzystanie z

autobusu. 

Resumując przeprowadzone konsultacje społeczne w bardzo dużym stopniu wpłynęły na
ostateczny kształt i zakres planowanego do realizacji Projektu. 
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