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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/035 – Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego. 

Okres objęty kontrolą Lata 2013 –2015 (październik). Badaniami kontrolnymi objęto również sprawy przed i po 
tym okresie mające związek z kontrolowanymi zagadnieniami. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy 1. Mirosław Woźniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 97119 z dnia 
21 września 2015 r.; 

2. Karol Pokora, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 97110  
z dnia 8 września 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83 28-300 Jędrzejów (dalej: 
Starostwo). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Edmund Kaczmarek, Starosta Powiatu Jędrzejowskiego (dalej: Starosta). (dowód: akta 
kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie funkcjonowania regionalnego pasażerskiego 
transportu drogowego. Pozytywną ocenę uzasadnia: 
− podjęcie prac w przedmiocie opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Jędrzejowskiego (dalej: plan 
transportowy), celem wypełnienia obowiązku określonego w art. 9 ust. 1 pkt 3  
lit. a ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym2 (dalej: uptz); 

− zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) Starostwa ogłoszenia  
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług 
przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach 
pasażerskich w transporcie drogowym na terenie powiatu jędrzejowskiego, od  
1 stycznia 2017 r., tj. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 19 ust. 1  
pkt 2 uptz; 

− dokonywanie corocznych analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu 
osób na terenie powiatu jędrzejowskiego, o których stanowi art. 22a ust. 5 ustawy  
z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym3 (dalej: utd); 

− przeprowadzanie przed podjęciem decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany 
istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, analizy sytuacji 
rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, stosownie do wymogów określonych 
w art. 22a ust. 3 utd; 

− zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego, w zakresie systemu informacji dla pasażera, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1  
pkt 3 lit. e uptz; 

− przekazywanie marszałkowi województwa świętokrzyskiego w obowiązującym terminie, 
tj. do 31 stycznia każdego roku, informacji o publicznym transporcie zbiorowym, 
zgodnie z art. 49 ust. 1 uptz;  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 Dz. U. z 2015 r., poz. 1440. 
3 Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm. 
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− egzekwowanie od wnioskodawców ubiegających się o wydanie zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym wszystkich 
wymaganych dokumentów, o których stanowi art. 22 ust. 1 pkt 3-6 utd. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
− nieprzeprowadzaniu badań i analiz, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 uptz,  

w zakresie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym; 
− nieprzeprowadzaniu kontroli przewoźników, którym wydano zezwolenia na 

wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, z częstotliwością co 
najmniej raz na pięć lat, do czego zobowiązuje art. 84 ust. 1 i 2 utd. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja pracy starostwa i wprowadzenie procedur 
postępowania w zakresie realizacji zadań organizatora 
publicznego transportu zbiorowego 

1.1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa, zadania dotyczące publicznego 
transportu zbiorowego zostały przypisane Wydziałowi Komunikacji, Transportu i Dróg 
Publicznych (dalej: Wydział). Do zadań w tym zakresie należało m.in.: 
− prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji i zaświadczeń na przewozy oraz 

zezwoleń na przewóz osób w transporcie regularnym i regularnym specjalnym; 
− dokonywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na liniach 

o długości do 100 km oraz prowadzenie wszelkich spraw z tym związanych; 
− kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego  

i przewozów drogowych na potrzeby własne z przepisami utd i warunkami udzielonej 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia. (dowód: akta kontroli str. 6-9) 

Nadzór na pracą Wydziału należał do obowiązków naczelnika tego wydziału, któremu  
w zakresie czynności przypisano sprawowanie kontroli funkcjonalnej nad poprawnym  
i sprawnym wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników, w tym 
nad prawidłowością prowadzenia postępowań administracyjnych. (dowód: akta kontroli  
str. 104-106) 

W zakresach czynności dwóch pracowników Wydziału przypisano im m.in. następujące 
obowiązki: 

− prowadzenie spraw z zakresu udzielania, odmowy udzielania, zmiany lub cofania 
licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń w zakresie transportu drogowego; 

− kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu 
drogowego i przewozów drogowych na potrzeby własne z przepisami utd  
i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia; 

− dokonywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na 
liniach o długości do 100 km oraz prowadzenie wszelkich spraw z tym związanych. 
(dowód: akta kontroli str. 107-114) 

1.2 W Starostwie nie opracowano odrębnych procedur postępowania w zakresie związanym 
z realizacją zadań przypisanych powiatowi jędrzejowskiemu jako organizatorowi 
publicznego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 3 uptz). Wydawanie przewoźnikom 
zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 
odbywało się na podstawie przepisów utd. (dowód: akta kontroli str. 6-9, 218) 

1.3 Starosta zarządzeniem z 23 lutego 2011 r. wprowadził regulamin kontroli zarządczej  
w Starostwie określający m.in.: cele i zadania tej kontroli, elementy systemu kontroli 
zarządczej oraz zakres kontroli finansowej. System kontroli zarządczej, jako zintegrowany 
zbiór elementów i czynności kontrolnych w Starostwie obejmował w szczególności kontrolę 
funkcjonalną oraz instytucjonalną. Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach funkcyjnych oraz na innych stanowiskach 
biorących udział w realizacji określonych zadań, operacji i procesów, których obowiązki 
(wykonywanie kontroli funkcjonalnej) określone zostały m.in. w ich zakresach czynności 
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służbowych. Kontrola instytucjonalna wykonywana jest m.in. przez inspektora kontroli na 
podstawie rocznego planu kontroli. (dowód: akta kontroli str. 428-443) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze. 

2. Planowanie zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego 

1.1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a uptz, plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego, w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej, opracowuje powiat liczący co najmniej 80.000 mieszkańców  
w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach 
pasażerskich. 

Liczba ludności4 powiatu jędrzejowskiego wynosiła5: w 2010 r. – 88.867, w 2012 r. – 88.285, 
w 2013 r. – 87.987. (dowód: akta kontroli str. 102) 

Do 30 czerwca 2015 r. Starostwo nie planowało organizowania na terenie powiatu 
jędrzejowskiego przewozów o charakterze użyteczności publicznej6 i w związku z tym nie 
prowadzono prac, których celem byłoby opracowanie planu transportowego w zakresie sieci 
komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 
3 lit. a uptz. (dowód: akta kontroli str. 244) 

Starosta wyjaśnił, że nie planowano organizowania na terenie powiatu jędrzejowskiego 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej, a co za tym idzie nie zachodziła 
potrzeba opracowywania planu transportowego, gdyż uznano że potrzeby przewozowe 
mieszkańców zabezpieczają, w mniejszym lub większym stopniu, przewoźnicy komercyjni. 
(dowód: akta kontroli str. 136-137) 

1.2. Starosta wydał 1 lipca 2015 r. zarządzenie celem wypełnienia postanowień art. 9 ust. 1 
pkt 3 uptz w sprawie powołania zespołu zadaniowego (dalej: Zespół) do wykonania Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Jędrzejowskiego. 
Zgodnie z zarządzeniem do zadań trzyosobowego Zespołu, powołanego spośród 
pracowników Starostwa pod przewodnictwem koordynatora Zespołu Piotra Trzciny, należy 
opracowanie i przedłożenie Staroście w terminie do 31 grudnia 2015 r. projektu planu 
transportowego, celem przedstawienia go do uchwalenia Radzie Powiatu Jędrzejowskiego. 
Protokołowane posiedzenia Zespołu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
Inicjatywa zbierania się Zespołu należy do jego koordynatora, który został zobowiązany do 
okresowego raportowania Staroście o podejmowanych działaniach. 
Nadzór nad realizacją ww. zarządzenia Starosta powierzył sekretarzowi powiatu 
jędrzejowskiego oraz naczelnikowi Wydziału. (dowód: akta kontroli str. 11) 

Dotychczas posiedzenia Zespołu odbyły się 28 września i 28 października 2015 r. Kolejne 
posiedzenie Zespołu zaplanowano na 27 listopada 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 138, 
402) 

Piotr Trzcina, koordynator Zespołu wyjaśnił, że powodem niezwoływania posiedzeń Zespołu 
w lipcu i sierpniu 2015 r. był okres urlopowy. Pomimo tego, w sposób nieformalny, tj. bez 
potrzeby protokołowania tych zdarzeń, indywidualnie konsultował się z poszczególnymi 
członkami Zespołu. Także brak formalnego raportowania Staroście w tym okresie  
o postępach w pracach Zespołu wynikał z powyższego powodu. Od rozpoczęcia prac, tj. po 
1 lipca 2015 r. na bieżąco o pracach Zespołu był informowany naczelnik Wydziału. (…)  
                                                      
4 Źródło danych: Urząd Statystyczny w Kielcach, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014 r. 
5 Według stanu na koniec danego roku. 
6 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 uptz: (…) Przewóz o charakterze użyteczności publicznej, to 
powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez 
operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania 
potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze. 
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Z tego, co wiem naczelnik Wydziału informował sekretarza Powiatu o postępie prac 
Zespołu. (dowód: akta kontroli str. 131-132) 

1.3. Uwzględniając przepis art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 uptz, Starostwo zamieściło 5 sierpnia 
2015 r. na swojej stronie internetowej BIP, ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozowych o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie powiatu jędrzejowskiego, od 1 stycznia 2017 r. Z treści 
ww. ogłoszenia wynikało, że wybór operatora dokonany zostanie w trybie ustawy  
z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi7 (tj. zgodnie z art. 19 ust. 1 
pkt 2 uptz). (dowód: akta kontroli str. 342)  

Starostwo, stosownie do wymogu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1370/2007  
z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego  
i drogowego transportu pasażerskiego, przekazało 13 sierpnia 2015 r. (tj. na co najmniej rok 
przed rozpoczęciem procedury przetargowej), do zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług 
publicznych na dokonanie wyboru operatora na obsługę linii komunikacyjnych  
w powiatowych przewozach pasażerskich, obejmujących przewóz osób w ramach 
publicznego transportu zbiorowego. (dowód: akta kontroli str. 343-345) 

1.4. Pismem z 17 lutego 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach zwrócił się do organów jednostek samorządu terytorialnego z terenu 
województwa świętokrzyskiego, w tym do Starosty, o wyrażenie w ramach konsultacji 
społecznych, opinii o przygotowanym projekcie planu transportowego województwa 
świętokrzyskiego. 

Pismem z 11 marca 2014 r. Starosta przekazał stanowisko, w którym wnioskował  
o wprowadzenie do ww. projektu, większej od proponowanej liczby linii komunikacyjnych 
przebiegających przez teren powiatu jędrzejowskiego. W projekcie planu ujęto tylko jedną 
linię, tj. na trasie Kielce – Jędrzejów, a propozycja dotyczyła ujęcia w planie innych sześciu 
linii komunikacyjnych na trasach: Kielce – Małogoszcz, Kielce – Sobków, Jędrzejów – 
Włoszczowa, Jędrzejów – Busko-Zdrój, Jędrzejów – Pińczów oraz Jędrzejów – Kazimierza 
Wielka. (dowód: akta kontroli str. 444-447) 

Kazimierz Michalski, naczelnik Wydziału wyjaśnił: (…) Propozycja w sprawie uruchomienia 
takich linii nie wynikała z analizy potrzeb, jakiej Starostwo nie przeprowadzało w tym 
zakresie, lecz opierała się na tradycji połączeń komunikacyjnych, jakie wywiązały się  
w przeszłości pomiędzy tymi ośrodkami powiatowymi. Ostatecznie marszałek nie uwzględnił 
w planie ww. propozycji Starosty, ograniczając się do uwzględnienia tylko linii na trasie 
Kielce-Jędrzejów. Starostwo nie podejmowało ze swej strony dalszych czynności w ramach 
opiniowania projektu planu transportowego województwa świętokrzyskiego. Nie można 
wykluczyć, że w przyszłości Starosta ponowi próbę wnioskowania o uwzględnienie takich 
połączeń w planie transportowym województwa świętokrzyskiego, w szczególności, gdy 
zostanie opracowany i przyjęty plan powiatowy, w tym przeprowadzone zostaną badania  
i analizy w zakresie potrzeb. (dowód: akta kontroli str. 448-449) 

1.5. Na potrzeby prac związanych z przygotowaniem projektu planu transportowego powiatu 
jędrzejowskiego, Starostwo opracowało anonimową ankietę dotyczącą zbadania preferencji 
przewozowych oraz jakości transportu publicznego. Przesłano ją 21 września 2015 r. do 
burmistrzów8 oraz wójtów9 gmin z terenu powiatu jędrzejowskiego w celu rozpropagowania 
wśród mieszkańców oraz zachęcenia ich do wypełnienia ankiety. Gminy poinformowały 
Starostę, że ankiety były przekazane do dyspozycji mieszkańców poprzez wyłożenie ich do 
publicznej wiadomości w siedzibie danego urzędu gminy oraz przekazane do mieszkańców 
przez sołtysów. 

Ankietę podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie 
internetowej Starostwa. 

                                                      
7 Dz. U. z 2015 r., poz. 113. 
8 Burmistrzowie: miasta Jędrzejowa, miasta i gminy Małogoszcz oraz miasta Sędziszowa. 
9 Wójtowie gmin: Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków oraz Wodzisław. 
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Do 28 października 2015 r. Starostwo otrzymało 566 ankiet wypełnionych przez 
mieszkańców dziewięciu gmin, co stanowiło 0,73% ludności Powiatu10. (dowód: akta kontroli 
str. 118-129, 402-411, 427) 

1.6. Do 19 listopada 2015 r. Zespół opracował część projektu planu transportowego 
zawierającą: 
− sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej; 
− ocenę i prognozy potrzeb przewozowych; 
− przewidywane finansowanie usług przewozowych; 
− preferencje dotyczące wyboru środków transportu; 
− zasady organizacji rynku przewozów; 
− pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności 

publicznej. (dowód: akta kontroli str. 556-622) 

Do opracowania pozostała cześć dotycząca przewidywanego sposobu organizowania 
systemu informacji dla pasażera. (dowód: akta kontroli str. 623) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Starosta realizował obowiązek określony w art. 22a ust. 5 
pkt 1-3 utd i co najmniej raz w roku, przeprowadzał analizę sytuacji rynkowej w zakresie 
regularnego przewozu osób. (dowód: akta kontroli str. 187-191, 412-426) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nieprzeprowadzaniu przez Starostę jako wykonującego 
zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, w okresie od dnia wejścia w życie 
uptz11 do czasu niniejszej kontroli NIK, badań i analiz w zakresie potrzeb przewozowych  
w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych  
i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. (dowód: akta kontroli str. 115) 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 uptz, organizowanie publicznego transportu zbiorowego 
polega w szczególności, m.in. na  badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym 
transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób  
o ograniczonej zdolności ruchowej. 

Starosta wyjaśnił: (…) nie prowadzano analiz w zakresie potrzeb przewozowych  
w publicznym transporcie zbiorowym, gdyż uznano że taka analiza nie jest potrzebna,  
w sytuacji, gdy nie zamierzano uruchamiać przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej. Wystarczała nam wiedza o liczbie przewiezionych pasażerów, którą 
przekazywali poszczególni przewoźnicy. (dowód: akta kontroli str. 136-137) 

Podniesiony argument, iż nieplanowanie organizowania na terenie powiatu jędrzejowskiego 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej, zwalniało Starostę z wypełniania 
obowiązku prowadzenia badań i analiz w zakresie potrzeb przewozowych w publicznym 
transporcie zbiorowym, zdaniem NIK, jest nieuprawniony. Brak rozpoznania w tym zakresie 
oznacza bowiem, iż Starosta nie realizował w pełni obowiązków dotyczących organizowania 
publicznego transportu zbiorowego, do czego był zobowiązany art. 8 pkt 2 w związku  
z art. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 4 uptz, a ograniczył się do wydawania na wniosek 
przewoźników komercyjnych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w 
krajowym transporcie drogowym w ramach danej linii komunikacyjnej. 

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu planu transportowego,  
w ramach których Starosta podjął działania mające na celu przeprowadzenie analizy 
potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, NIK nie formułuje wniosku  
w zakresie wykonywania przez Starostę obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 
uptz. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w tym obszarze. 

                                                      
10 Według stanu na 31 grudnia 2013 r. – 87.987 osób. 
11 Ustawa weszła w życie 1 marca 2011 r. 
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3. Organizowanie publicznego drogowego transportu 
zbiorowego 

3.1. W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego 
transportu drogowego ustalono m.in.: 
− Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie, działając na postawie art. 20f ustawy  

z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych12 zawarł z ośmioma gminami z terenu powiatu 
jędrzejowskiego, umowy nieodpłatnego użyczenia gminom części terenu pasa 
drogowego dróg powiatowych, w obrębie przystanków autobusowych zlokalizowanych 
przy drogach powiatowych, przebiegających przez teren danej gminy; 

− w związku z zawarciem ww. umów, stawki opłat za korzystanie przez przewoźników  
z przystanków komunikacyjnych określone zostały w uchwałach rad ośmiu gmin z terenu 
powiatu jędrzejowskiego i nie przekraczały wielkości stawki określonej w art. 16 ust. 5 
pkt 1 uptz, tj.: opłata za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym nie 
przekraczała 5 groszy; 

− Starosta nie wprowadził zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, o którym stanowi 
art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. d uptz z uwagi na fakt, że w okresie objętym kontrolą transport 
pasażerski odbywał się na podstawie zezwoleń wydanych przewoźnikom w oparciu o 
przepisy utd. (dowód: akta kontroli str. 200-215, 218, 267-295, 307) 

3.2. W toku kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości egzekwowania przez Wydział, 
wymaganych dokumentów na etapie poprzedzającym wydanie zezwoleń na wykonywanie 
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Badaniem objęto 
dokumentację pięciu spośród 32 zezwoleń, które obowiązywały 24 września 2015 r.  
W aktach badanych spraw znajdowały się dokumenty, o których stanowi art. 22 ust. 1  
pkt 3-6 utd, tj.: 
− rozkłady jazdy uwzględniające przystanki i godziny odjazdów środków transportowych, 

długość linii komunikacyjnych podanych w kilometrach i odległości między przystankami, 
kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, 
zgodnie z rozkładem jazdy; 

− schematy połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 
− potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dokonane z właściwymi 

gminami (jako zarządzającymi przystankami); 
− zobowiązania przewoźników do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na 

tabliczkach przystankowych; 
− cenniki biletów; 
− wykazy pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca 

zamierzał wykonywać przewozy. (dowód: akta kontroli str. 132-135, 462) 

3.3. W latach 2013-2015 (do 18 września) nie wpłynęły do Starostwa skargi ze strony 
pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej, których przedmiotem byłyby sprawy 
związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w ramach 
publicznego transportu zbiorowego. 
W maju 2013 r. wpłynął do Starostwa wniosek mieszkańców wsi Warzyn II Zalesie  
w sprawie uruchomienia przewozu osób z tej miejscowości do Jędrzejowa. Zgodnie  
z dyspozycją naczelnika Wydziału, wniosek rozpatrzony został przez pracownika Wydziału, 
który sporządził w tej sprawie notatkę służbową. Wynikało z niej m.in., że przeprowadził 
rozmowy z trzema przewoźnikami wykonującymi regularne przewozy osób w ramach linii 
komunikacyjnej Jędrzejów – Sędziszów. Przewoźnicy nie podjęli jednak działań mających 
na celu wystąpienie z wnioskiem do Starosty o dokonanie zmiany zezwolenia (w zakresie 
związanym z wnioskiem mieszkańców), z powodów ekonomicznych. 
W lipcu 2015 r. wpłynął do Starostwa wniosek mieszkańca wsi Wywła w sprawie 
uruchomienia przewozu osób z tej miejscowości do Jędrzejowa. Zgodnie z dyspozycją 
naczelnika Wydziału, wniosek rozpatrzony został przez pracownika Wydziału, który 
sporządził w tej sprawie notatkę służbową. Wynikało z niej m.in., że przeprowadził rozmowę 
z przewoźnikiem wykonującym regularny przewóz osób w ramach linii komunikacyjnej 

                                                      
12 Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm. 
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Jędrzejów – Słupia Jędrzejowska. Przewoźnik nie podjął jednak działań mających na celu 
wystąpienie z wnioskiem do Starosty o dokonanie zmiany zezwolenia (w zakresie 
związanym z wnioskiem mieszkańca), z powodów ekonomicznych. (dowód: akta kontroli  
str. 244, 463-473) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze. 

4. Zarządzanie publicznym drogowym transportem 
zbiorowym 

4.1. Starostwo nie opracowało odrębnych zasad lub procedur w zakresie sprawowania 
nadzoru i kontroli nad przewoźnikami świadczącymi usługi przewozów osób w publicznym 
pasażerskim transporcie drogowym. 

Nie zawarto również umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozów osób  
w publicznym pasażerskim transporcie drogowym. 

Przed wydaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym, po złożeniu przez przewoźnika wniosku o udzielenie zezwolenia, 
Starostwo przeprowadzało analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu 
osób, dotyczące danego przewoźnika, które zostały opisane w pkt 4.4. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. (dowód: akta kontroli str. 218, 244, 461) 

4.2. W badanym okresie Starosta nie kontrolował działalności przewoźników w zakresie 
jakości świadczonych usług, w tym przestrzegania rozkładów jazdy. (dowód: akta kontroli 
str. 218) 

W związku z otrzymanymi od pasażerów sygnałami o nieprzestrzeganiu przez przewoźnika 
„TRANS-CAR” Zbigniew Piętuch, warunków określonych w zezwoleniu dla linii 
komunikacyjnej na trasie Sędziszów – Jędrzejów, Starosta wystąpił w dniu 12 maja 2015 r. 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach (dalej: WITD) z prośbą 
o przeprowadzenie kontroli ww. przedsiębiorcy13. W piśmie Starosta wskazał zakres 
potencjalnych nieprawidłowości podnoszonych przez pasażerów, tj. m.in. niezabieranie 
pasażerów z przystanku autobusowego, nieprzestrzeganie godzin rozkładu jazdy, 
zabieranie i wysadzanie pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy, 
niewykonywanie kursów ujętych w rozkładzie jazdy. 
WITD poinformowała Starostę, że w maju 2015 r. przeprowadzono pięć kontroli ww. 
przewoźnika, stwierdzając podczas jednej kontroli naruszenie warunków określonych  
w zezwoleniu, w związku z czym na przewoźnika nałożono karę pieniężną w drodze decyzji 
administracyjnej. 

W czerwcu 2015 r. WITD przeprowadziła kolejne trzy kontrole ww. przewoźnika. Starosta 
wyjaśnił, że podczas jednej kontroli stwierdzono naruszenie polegające na nierealizowaniu 
jednego z kursów określonego w zezwoleniu nr 264, w wyniku czego na przewoźnika 
nałożono karę pieniężną. (dowód: akta kontroli str. 309-317) 

Do Starosty wpłynęły kolejne skargi na wykonywanie przez ww. przewoźnika przewozu 
osób wykonywanych w ramach linii komunikacyjnych na ww. trasie, tj. skarga wniesiona 
przez J.O. w dniu 28 lipca 2015 r. oraz przez M.G. w dniu 28 września 2015 r. 
Osoby skarżące podnosiły m.in., iż przewoźnik nie przestrzegał obowiązującego rozkładu 
jazdy oraz nie zabierał pasażerów z przystanku, pomimo że w pojazdach były wolne 
miejsca. Przedmiotowe skargi, po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających przez 
Wydział, zostały rozpatrzone terminowo. W obu przypadkach udzielono przewoźnikowi 
ostrzeżenia z pouczeniem, iż w przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia lub zmiany 

                                                      
13 Pismo dotyczyło przeprowadzenia kontroli przewoźnika w zakresie wykonywania przewozów 
regularnych w krajowym transporcie drogowym, określonych w zezwoleniach wydanych przez 
Starostę, o numerach: 0000171, 0000189, 0000242. 
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warunków na jakich zezwolenie zostało wydane, zostanie wszczęte postępowanie  
w sprawie cofnięcia zezwolenia. O sposobie załatwienia skarg zawiadomiono skarżących. 
(dowód: akta kontroli str. 318-339, 454-456) 

Starosta wyjaśnił m.in. (…) W latach wcześniejszych, nie objętych kontrolą tutejszy organ 
wydawał wielokrotnie decyzje cofające zezwolenia. Decyzje te były uchylane przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach. W uzasadnieniu SKO wskazywało, że 
cofnięcie zezwolenia jest sankcją zbyt dolegliwą dla przedsiębiorcy i należy stosować  
w pierwszej kolejności formę ostrzeżenia (…). Analizując skargi na „TRANS-CAR” Zbigniew 
Piętuch uznano, że cofnięcie zezwolenia będzie sankcją zbyt dolegliwą dla przedsiębiorcy, 
a decyzja cofająca zezwolenie nie ma szans, by skutecznie obronić się w organie  
II instancji. (dowód: akta kontroli str. 474) 

4.3. Zgodnie z art. 86 ust. 1 utd organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia może powierzyć w drodze porozumienia, 
czynności kontrolne organowi administracji publicznej. 

Starosta nie korzystał z uprawnienia, które daje ww. przepis ustawy, w sytuacji 
nierealizowania obowiązku określonego w art. 84 ust. 1 i 2 utd, dotyczącego 
przeprowadzania kontroli przedsiębiorców (przewoźników) raz na 5 lat.  

Poza opisanym powyżej przypadkami dotyczącym przewoźnika „TRANS-CAR” Zbigniew 
Piętuch, Starosta nie zwracał się do WITD lub Policji o objęcie czynnościami kontrolnymi 
przewoźników świadczących usługi w zakresie regularnych przewozów osób w publicznym 
transporcie drogowym. (dowód: akta kontroli str. 244, 310-317) 

4.4. Zgodnie z art. 22a ust. 3 utd, Starosta przed podjęciem decyzji w sprawie wydania 
nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km,  
w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich 
kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków, powinien dokonać 
analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. 

Według stanu na dzień 14 października 2015 r. usługi przewozów osób w zakresie 
publicznego drogowego transportu zbiorowego świadczyło, na podstawie zezwoleń 
wydanych przez Starostę, 17 przewoźników na 32 liniach komunikacyjnych. (dowód: akta 
kontroli str. 462) 

Szczegółowym badaniem kontrolnym w zakresie prawidłowości wydawania przez Starostę 
decyzji o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, w związku  
z wnioskami złożonymi przez przewoźników w okresie objętym kontrolą o ich wydanie, 
objęto dokumentację dotyczącą siedmiu zezwoleń. W wyniku powyższego badania 
ustalono, że pracownicy Wydziału przed wydaniem zezwolenia, każdorazowo sporządzali 
dokument pn. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Analiza 
obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące: 
− kompletności złożonych przez wnioskodawcę dokumentów (m.in. zawierających: 

proponowany przebieg linii komunikacyjnej, godzin przyjazdów i odjazdów  
z przystanków komunikacyjnych, określonych w rozkładzie jazdy dla danej linii); 

− wyników rozpatrzenia skarg i wniosków złożonych do Starostwa pod adresem danego 
przewoźnika; 

− oceny działalności przewoźnika wynikającej z realizacji wcześniej wydanych zezwoleń 
na świadczenie usług w zakresie publicznego drogowego transportu zbiorowego. 
(dowód: akta kontroli str. 140-142, 532-533, 542-544) 

4.5. Analiza dwóch postępowań administracyjnych prowadzonych w 2015 r. przez 
Starostwo, w związku z wnioskami jednego z przewoźników o zmianę zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykazała iż 
zostały one przeprowadzone terminowo. (dowód: akta kontroli str. 482-531, 549-555) 

4.6. Starosta, jako wykonujący zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego 
zapewnił odpowiednie warunki funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,  
w zakresie systemu informacji dla pasażera. Na stronie internetowej Starostwa 
zamieszczono dane o przebiegu linii komunikacyjnych, rozkładach jazdy na tych liniach oraz 
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informacje o przewoźnikach, którzy świadczyli usługi z zakresu pasażerskiego transportu 
drogowego. (dowód: akta kontroli str. 450-453) 

4.7. W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny 40 przystanków autobusowych, 
zlokalizowanych na trasie przebiegu pięciu regularnych linii zbiorowej komunikacji 
pasażerskiej, tj. po osiem przystanków na każdej z wybranych linii: 
− Korytnica – Sobków – Brzegi – Mnichów – Jędrzejów (przewoźnik Stanisław Barczyński 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe); 
− Korytnica – Sobków – Raków – Jędrzejów (przewoźnik Piotr Górski Auto – Handel 

Przewóz Osób „Górski Bus”); 
− Brzegi – Mnichów – Podchojny – Jędrzejów (przewoźnik Michał Kwapień); 
− Jędrzejów – Wolica – Raków – Gozna – Mokrsko – Stare Kotlice (przewoźnik Prywatne 

Przedsiębiorstwo Transportowe „KRAL” Strzelec Krzysztof i wspólnik Spółka Jawna); 
− Jędrzejów – Łysaków Drugi – Mierzwin – Sobowice – Imielno (przewoźnik Marcin Kraus 

Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo – Handlowe „KANMAR”). 

Ustalono, iż w obrębie wszystkich przystanków zamieszczone były informacje dla 
pasażerów, w szczególności rozkłady jazdy zgodne z rozkładami jazdy zawartymi  
w wydanych przez Starostę zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób  
w krajowym transporcie drogowym i dane przewoźników (nazwy, adresy, numery 
telefonów). (dowód: akta kontroli str. 238-239, 305-306) 

4.8. Najwyższa Izba Kontroli, zleciła14 WITD przeprowadzenie kontroli przewoźników 
świadczących usługi w zakresie zbiorowego przewozu osób na terenie powiatu 
jędrzejowskiego, w ramach zezwoleń wydanych przez Starostę na wykonywanie 
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Analiza protokołów 
kontroli przeprowadzonych we wrześniu 2015 r. przez WITD wykazała, że spośród  
23 kontroli, w dwóch kontrolach (8,7%) WITD stwierdziła naruszenie warunków określonych 
w zezwoleniach15. Nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania obowiązującego rozkładu 
jazdy oraz nieuprawnionego korzystania z przystanku autobusowego. (dowód: akta kontroli 
str. 349-396) 

4.9. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 20a utd, 
uniemożliwiające wykonywanie przewozów zgodnie z wydanymi zezwoleniami. (dowód: 
akta kontroli str. 461) 

4.10. W okresie objętym kontrolą 18 przewoźników (wszyscy), w terminie do 31 marca 
każdego roku przekazało do Starostwa informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg  
i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych 
odszkodowań. Powyższe spełniało wymóg określony w art. 48 ust. 1 uptz.  
Z ww. informacji wynikało, iż nie wpłynęły do nich skargi i reklamacje, o których wyżej 
mowa, w związku z czym nie wypłacali oni odszkodowań pasażerom. (dowód: akta kontroli 
str. 249-260) 

4.11. W badanym okresie na terenie powiatu jędrzejowskiego usługi z zakresu regularnych 
przewozów osób świadczyło 18 przewoźników. 

Według danych Starostwa na terenie powiatu jędrzejowskiego funkcjonowało: w 2012 r. – 
57 linii komunikacyjnych (o długości 1.340 km), w 2013 r. – 53 (1.536 km), w 2014 r. – 34 
(1.408 km) oraz 32 (1.051 km) w 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 219-237, 462) 

Stosownie do art. 49 ust. 1 uptz Starostwo zobowiązane było, w terminie do 31 stycznia 
każdego roku, przekazywać właściwemu marszałkowi województwa informacje dotyczące 
publicznego transportu zbiorowego, w szczególności o liczbie linii komunikacyjnych i liczbie 
przewoźników. 

                                                      
14 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1096). 
15 Zgodnie z protokołami kontroli drogowej z 21 września 2015 r. nr: WITD.DI.P.XIII0471/509/15 
dotyczącej przewoźnika Zygmunt Wolski Przewóz Osób oraz WITD.DI.P.XIII0471/512/15 dotyczącej 
przewoźnika Piotr Górski Auto – Handel Przewóz Osób „Górski Bus”.  
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W okresie objętym kontrolą Starostwo przekazało w wymaganym terminie, tj. do 31 stycznia 
każdego roku marszałkowi województwa świętokrzyskiego informacje dotyczące 
publicznego transportu zbiorowego za lata 2012-2014. (dowód: akta kontroli str. 263-266) 

4.12. W okresie objętym kontrolą Starostwo nie stwierdziło działań lub zaniechania działań 
ze strony przewoźników, które zagrożone były karami pieniężnymi na podstawie art. 63 oraz 
art. 64 uptz. (dowód: akta kontroli str. 461) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nieprzeprowadzaniu, w okresie objętym kontrolą, przez 
Starostę kontroli przewoźników w zakresie spełnienia wymogów wynikających z zezwoleń 
na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz przestrzegania zasad funkcjonowania 
publicznego transportu zbiorowego. 
Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 utd, Organy udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu 
przewozów na potrzeby własne są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie 
spełnienia wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów. Kontrolę, o której 
wyżej mowa, przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat. 
Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 uptz zarządzanie publicznym transportem 
zbiorowym przez organizatora polega w szczególności na kontroli przestrzegania przez 
operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,  
o których mowa w art. 46 uptz. 

Starosta wyjaśnił m.in., że nieprzeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 84 ust. 1 utd 
wynikało z faktu, iż w wyniku (...) kontroli przewoźników przeprowadzonych w latach 2005-
2010 wspólnie z Policją i urzędem skarbowym, nie stwierdzono rażących nieprawidłowości 
w kursach. (…) Ponieważ kontrole na drodze spotykały się z nieprzychylnymi reakcjami ze 
strony pasażerów, którzy narzekali na wynikające z powodu kontroli opóźnienia odstąpiono 
od tej formy kontroli. (…) (dowód: akta kontroli str. 241) 

NIK nie podziela powyższej argumentacji, gdyż kontrole WITD wykazały przypadki 
naruszenia przez przewoźników warunków określonych w zezwoleniach. Ponadto, sposób 
prowadzenia kontroli nie musi powodować zakłóceń w kursowaniu autobusów. 

1. Starosta nie korzystał z uprawnienia określonego w art. 86 ust. 1 utd i nie powierzył,  
w drodze porozumienia, organom administracji publicznej (np. Policji lub Inspekcji 
Transportu Drogowego) czynności kontrolnych w zakresie przeprowadzania przez te 
instytucje kontroli przewoźników świadczących usługi przewozów osób na terenie 
powiatu jędrzejowskiego. 

Z przeprowadzonych na zlecenie NIK przez WITD kontroli drogowych wynika, iż 8% 
skontrolowanych przewoźników nie przestrzegało ustalonej w zezwoleniu godziny 
odjazdu lub wyznaczonych przystanków. 
W związku z powyższym zdaniem NIK, Starosta winien rozważyć podjęcie działań  
w celu powierzenia ww. organom przeprowadzania kontroli przewoźników na podstawie 
art. 86 ust. 1 utd. 

2. Zdaniem NIK, podejmowane przez Starostę działania w związku z powtarzającymi się 
od maja 2015 r. skargami na działalność przewoźnika „TRANS-CAR” Zbigniew Piętuch, 
polegające na udzielaniu przewoźnikowi ostrzeżeń, jak również kary pieniężne 
nakładane przez WITD wskazują, iż zastosowane wobec niego środki nie wpłynęły 
dyscyplinująco i nie wyeliminował on uchybień, świadczących o niespełnianiu przez 
niego wymogów będących podstawą wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym. Stąd też, Starosta powinien podejmować nie 
tylko działania przewidziane w art. 90 pkt 1 utd, ale także, w przypadku powtarzającego 
się naruszania lub niespełnienia przez przewoźnika warunków określonych  
w zezwoleniu, rozważyć podjęcie działań polegających na wszczęciu postępowania  
w sprawie cofnięcia przewoźnikowi zezwolenia, na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 utd. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli, wnioskuje o zapewnienie bieżących kontroli nad przestrzeganiem przez 
przewoźników zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kielce, dnia         grudnia 2015 r. 

Kontrolerzy Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

 
Mirosław Woźniak 

doradca ekonomiczny 
Wicedyrektor 

Tadeusz Mikołajewicz 
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Podpis Podpis 

 
 

Karol Pokora 
specjalista kontroli państwowej 
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