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Od 1 stycznia 2018 r.  nowy prze-
woźnik, firma BP Tour Piotr Brew-
czak, wyłoniona w organizowanym 
przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Gdańsku postępowaniu przetargo-
wym, realizuje przejazdy na liniach 
komunikacyjnych na obszarze Gdań-
ska i w gminach sąsiednich. Są to:  
w Pruszczu Gdańskim linie: 107, 132, 
200, 205, 207, 232, N5, w Kolbudach 
linie: 174, 255, 256, 574, w Sopocie 
linie: 117, 122, 143 i w Żukowie linie: 
126 i 171 (ta ostatnia kursuje także 
po Gdyni). 

Przez cały 2017 rok firma BP Tour 
przygotowywała się do realizacji za-
dania od strony technicznej, co ozna-
czało między innymi zakup nowych 
autobusów.  35 pojazdów marki Mer-
cedes-Benz Conecto LF oraz Citaro 
najnowszej generacji  wyposażanych 
jest m.in. w klimatyzację, miejsca de-
dykowane osobom niepełnospraw-
nym oraz szereg innych udogodnień 
dla pasażerów, m.in. innowacyjny 
system informacji pasażerskiej, czy 
porty USB, umożliwiające dołado-
wanie urządzeń mobilnych. Pojazdy 
spełniają również rygorystyczne nor-
my emisji spalin Euro 6. 

Z logo BP Tour zobaczymy w sieci 
ZTM Gdańsk,  następujące autobusy: 

15 Mercedesów Conecto (rok produk-
cji: 2017, liczba miejsc: 98 (28 sie-
dzących + 69 stojących), długość: 12 
m), 22 autobusy Mercedes Conecto G 
(rok produkcji: 2017, liczba miejsc: 
143 (43 siedzących + 100 stojących), 
długość: 18 m oraz jeden Mercedes 
Citaro (rok produkcji: 2017, liczba 
miejsc: 85 (26 siedzących + 59 sto-
jących), długość: 10,5 m). Liczba za-
kontraktowanych wozokilometrów 
na okres trwania umowy wynosi 
21,9 mln zł. Umowa dopuszcza ob-
sługę przez BP Tour również innych 
linii, w zależności od potrzeb ZTM. 

Co zmieniło się dla pasażerów po-
łączeń międzygminnych od stycznia 
tego roku? Na pewno pasażerowie 

pozytywnie odczuli zmianę jakości 
usług. Dotychczasowi operatorzy 
dysponowali co prawda nowocze-
sną flotą, ale BP Tour „wyśrubował” 
jakość w postaci zaawansowanych 
technicznie pojazdów, aktualnie z naj-
wyższej półki. Stąd nie budzą zdzi-
wienia trafiające do ZTM pozytywne 
opinie pasażerów, którzy cieszą się, że 
podróżują do swoich miejscowości ta-
borem nowoczesnym i niezawodnym. 

BP Tour to nie tylko najnowo-
cześniejsze autobusy, to również 
niewidoczne na zewnątrz zaplecze 
techniczne, dbające o właściwy stan 
techniczny  pojazdów. W specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia 
do przetargu, w sposób precyzyjny 

BP Tour – nowa jakość 
na trójmiejskim rynku komunikacyjnym 

O najważniejsze działania 
w najbliższej przyszłości 
pytamy
Prezesa PKT w Gdyni 
dr. Piotra Małolepszego

1 stycznia 1998 r. zostało powo-
łane rzedsiębiorstwo Komunikacji 
Trolejbusowej w Gdyni. Firma po-
wstała w rezultacie wydzielenia no-
wego podmiotu z Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Autobusowej i Trolej-
busowej w Gdyni.

Przesłanką wydzielenia przedsię-
biorstwa trolejbusowego była ko-
nieczność organizacyjnego rozdziele-
nia trakcji elektrycznej od spalinowej, 
w sposób umożliwiający dokładną 
analizę kosztów komunikacji trolej-
busowej i autobusowej oraz stwo-
rzenie dla trolejbusów warunków do 
samodzielnego funkcjonowania na 
rynku usług komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Zarząd Komuni-
kacji Miejskiej w Gdyni. Utworzenie 
PKT jako niezależnej firmy miało 
stanowić podstawę dla strategicznej 
decyzji o zasadności utrzymywania 
trakcji elektrycznej w Gdyni.

Przed zarządem firmy  postawio-
no zadanie gruntownej przebudowy 
przedsiębiorstwa, w tym ustalenia 
jego pozycji rynkowej, poprawy wi-
zerunku trolejbusów wśród miesz-
kańców i opracowania efektywnej 
strategii odtwarzania taboru. Zadanie 
o tyle trudne, że firma rozpoczynała 
funkcjonowanie w znacznie mniej 
sprzyjających warunkach w porów-
naniu do 2018 r. Polska nie była 
jeszcze wówczas członkiem Unii 
Europejskiej, nie korzystała ze środ-
ków unijnych w zakresie rozbudowy 
i modernizacji infrastruktury oraz ta-
boru komunikacji miejskiej w takim 
stopniu jak dzisiaj. Priorytetami wy-
boru przewoźników na rynku były 
niskie koszty eksploatacyjne, para-
metry ekologiczne traktowano jako 
istotne, ale o znaczeniu drugoplano-
wym. Minione 20 lat dowiodło, że 
decyzja o rozdzieleniu dwóch trakcji 
była w pełni uzasadniona i przewi-
dująca zmianę priorytetów w kształ-
towaniu systemów transportowych 
UE. Zapowiadana przez obecny rząd 
realizacja polityki elektromobilności 
nie tylko tworzy z gdyńskiej komu-
nikacji trolejbusowej rdzeń komunal-
nego transportu miejskiego, ale też 
otwiera zupełnie nowe perspektywy 

rozwojowe przed PKT.
W okresie dwudziestu lat funk-

cjonowania PKT w Gdyni można 
wskazać na swoiste kamienie milowe 
w rozwoju tej firmy:
• tworzenie nowoczesnej struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa 
w latach 1998-2004;

• realizacja projektów rozwoju ko-
munikacji trolejbusowej w latach 
2004-2013;

• przeniesienie firmy do nowej za-
jezdni przy ul. Zakręt do Oksywia 
w Gdyni Leszczynkach;

• opracowanie koncepcji konwersji 
autobusów na trolejbusy;

• wprowadzenie do obsługi pierw-
szych trolejbusów wyposażonych 
w napęd bateryjny, uniezależniają-
cy te pojazdy od zasilania z sieci 
trakcyjnej;

• analizy możliwości rozszerzenia 
oferty o usługi przewozowe świad-
czone autobusami elektrycznymi.
PKT w Gdyni zatrudnia 387 pra-

cowników, w tym 246 kierowców, 
z których 24% stanowią kobiety. 
Przedsiębiorstwo dysponuje 93 tro-
lejbusami, w tym 4 zabytkowymi 
funkcjonującymi na liniach sezono-
wych ZKM w Gdyni. Średni wiek 
taboru wynosi obecnie ok. 10 lat. 
Udział trolejbusów wyposażonych 
w napęd bateryjny stanowi 53% stanu 
inwentarzowego. Zarząd i pracow-
nicy techniczni PKT, przy pomocy 
ekspertów z Politechniki Gdańskiej 
i Uniwersytetu Gdańskiego, w ra-
mach projektów unijnych, prowadzą 
badania, w tym testy eksploatacyjne, 
których celem jest uzyskanie odpo-
wiedzi na pytanie, w jakim zakresie 
trolejbusy z niezależnym napędem 
bateryjnym mogą być eksploatowa-
ne na liniach organizowanych przez 
ZKM w Gdyni. Z kolei pracownicy 
ZKM, analizują na których liniach, 
ze względu na charakterystyki eks-
ploatacyjne zasilania bateryjnego, 
trolejbusy mogą być eksploatowane 
w sposób niezagrażający realizacji 
rozkładu jazdy.

Biorąc pod uwagę planowany 
rozwój elektromobilności przyszłość 
gdyńskiej trakcji elektrycznej maluje 
się więc w różowych kolorach (żeby 
nie było nieporozumień trolejbusy po-
zostaną w barwach biało-niebieskich).

Krzysztof grzelec

20 lat
Przedsiębiorstwa 

Komunikacji 
Trolejbusowej 

w Gdyni

Redakcja: Panie Prezesie proszę przyjąć gratulacje z okazji 20-lecia funkcjonowania Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. Jakich nowości w komunikacji trolejbusowej mogą się w najbliższym 
czasie spodziewać mieszkańcy Gdyni i Sopotu?
Piotr Małolepszy: Dziękuję bardzo. 20 lecie spółki PKT to szczególna okazja do gratulacji dla wszystkich 
naszych pracowników, za dobrą i rzetelną pracę. Co do nowości, to na naszych ulicach proszę spodziewać 
się nowych trolejbusów wyprodukowanych przez polską firmę Solaris. Flotę PKT do wiosny 2019 r. zasili 
16 pojazdów przegubowych oraz 14 standardowych (jednoczłonowych). Ponadto, dzięki zaplanowanej 
modernizacji w 21 trolejbusach, polegającej na wymianie baterii wraz z dostosowaniem aparatury energo-
elektronicznej, znacznie zwiększy się ich zasięg. Park taborowy PKT wzbogaci się zatem o 30 pojazdów 
czwartej generacji. Te najnowocześniejsze pojazdy wyposażone będą tak jak dotychczas w klimatyzację, 
kamery monitoringu, a także odpowiadające najnowszym standardom systemy informacji pasażerskiej 
i oczywiście baterie trakcyjne, umożliwiające regularne kursy poza siecią trakcyjną.
Rozwój napędów bateryjnych umożliwia eksploatację trolejbusów bez zasilania z sieci na coraz 
dłuższych odcinkach tras. Jak Pan przewiduje, o jakich długościach będziemy mówić za 5-10 lat?

– W Gdyni od 2012 r. wprowadzono bardzo innowacyjne rozwiązanie, stosowane dotychczas na niewiel-
ką skalę przez kilka zachodnich miast. Na myśli mam regularne kursy poza siecią trakcyjną, realizowane 
z wykorzystaniem trolejbusów wyposażonych w alternatywny napęd bateryjny. Bateria oparta na ogniwach 
litowych zainstalowana w trolejbusie czyni go hybrydą trolejbusu oraz autobusu elektrycznego, gdyż dzięki 
alternatywnemu napędowi trolejbus może odłączyć się od sieci i kursować niezależnie od infrastruktury. 
Obecnie posiadamy 7 takich pojazdów: 3 umożliwiające  wyjazd do 15 km poza sieć, 1 do 20 km oraz 3 do 
30 km. 4 kwietnia br. Prezydent Miasta Gdyni podpisał z firmą Solaris umowę na dostawę 30 trolejbusów, 
w tym debiutujących na ulicach naszego miasta 16. przegubowych trolejbusów bateryjnych. Ponadto, jak 
już wspomniałem, 21 pojazdów z obecnego taboru zostanie zmodernizowanych poprzez wymianę baterii 
niklowo-kadmowych na baterie oparte na ogniwach litowych. To oznacza, że wiosną 2019 r. w taborze PKT 
będzie aż 58 trolejbusów wyposażonych w najnowocześniejsze baterie, umożliwiające regularne wyjazdy 
liniowe poza sieć trakcyjną. Aktualnie w Gdyni trolejbusy bateryjne mogą przejechać maksymalnie do 30 
km bez podłączenia do sieci. Natomiast przy tak intensywnym rozwoju technologii bateryjnych trudno 
przewidzieć o jakim zasięgu będziemy rozmawiać za 5 – 10 lat. Wszystko wskazuje na to, że będzie on 
znacznie większy.
PKT jest bardzo dobrze przygotowane pod względem kadrowym i infrastrukturalnym do rozwoju 
komunikacji o napędzie elektrycznym. Myślicie Państwo o zakupie autobusów elektrycznych?

– Tak, gdyż dzięki wieloletniemu doświadczeniu w eksploatowaniu i naprawach pojazdów o napędzie 
elektrycznym Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni jest przygotowane do świadczenia usług 
nie tylko trolejbusami, ale również innymi pojazdami zeroemisyjnymi, w tym także autobusami elektrycznymi.

określono wymagania dotyczące za-
plecza technicznego. Nowo powstała 
zajezdnia spełnia je w 100 procentach. 
Posiada nie tylko kanały przeglądowe 
o wymaganych  w SIWZ parame-
trach, ale również  szereg urządzeń 
diagnostycznych, niezbędnych do 
serwisowania nowoczesnej floty auto-
busowej, m.in. urządzenia rolkowe do 
sprawdzania hamulców, urządzania 
szarpakowe do sprawdzania zawie-
szenia, nowoczesne odstojniki i filtry 
ścieków. Warsztat, objęty całkowitym 
monitoringiem, powstał w wyniku 
adaptacji budynku dawnego magazy-
nu, który przeszedł generalny remont. 
Część biurowa mieści się również 
w budynku po generalnym remoncie 
i mieści nowoczesne wyposażenie 
socjalno-bytowe. W takim otoczeniu 
pracuje się o wiele lepiej i wydajniej. 

Nowy operator na trójmiejskim 
rynku, oprócz spełnienia  norm do-
tyczących samych pojazdów oraz 
ich zaplecza technicznego, został 
zobowiązany umową do zatrudnie-
nia wszystkich kierowców na umowę 
o pracę. To jeden z żelaznych punk-
tów umowy, nie podlegający nego-
cjacjom. Jeśli wśród zatrudnionych 
przez BP Tour kierowców znajdą się 
obcokrajowcy, będzie od nich wy-
magana  znajomość języka polskiego 
na poziomie co najmniej średnioza-
awansowanym. Ci, którzy nie spełnią 
tego warunku, a więc nie będą umieli  
porozumieć się z pasażerem, nie będą 
mogli usiąść za kierownicą autobusu. 
Podsumowując: BP Tour to nowo-
czesna flota, nowoczesne zaplecze 
i doświadczeni kierowcy, co daje 
gwarancję wysokiej jakości usług 
przewozowych,  na czym skorzystają 
pasażerowie komunikacji miejskiej, 
podróżujący w komfortowych warun-
kach, zgodnych z europejskimi  nor-
mami jakości. Z pewnością Gdańsk, 
jak i gminy, które obsługuje nowy 
operator, nie będą się musiały wsty-
dzić za jakość wykonywanych przez 
nową spółkę usług.

jerzy dobaczewsKi

Przystanek metropolitalny
Gazeta Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
ISSN 2083-6597

Wydawca:
Metropolitalny Związek Komunikacyjny
Zatoki Gdańskiej 

Adres redakcji:
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 
Tel. +48 58 342 25 00 Fax +48 58 342 24 99
e-mail: przystanek@mzkzg.org
Internet: www.mzkzg.org

Zespół redakcyjny:
Krzysztof Grzelec – red. naczelny, 
Kamil Bujak, Hubert Kołodziejski

Współpraca: 
Olgierd Wyszomirski

Projekt graficzny i skład:
MZKZG

Opublikowane teksty są dostępne na stronie 
internetowej www.mzkzg.org. Artykułów 
niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru 
materiałów do publikacji i dokonywania skrótów 
nadesłanych materiałów. Za treść i formę 
ogłoszeń oraz reklam redakcja nie odpowiada.


