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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Bartosz Kościukiewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 97520 z dnia 11 września 2015 r.  

2. Marian Staszewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 97531 z dnia 6 października 2015 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej 
„Urząd”), ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej 
„Marszałek”). Do 12 grudnia 2014 r. Marszałkiem Województwa Warmińsko-
Mazurskiego był Jacek Protas. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Ocenę taką uzasadnia: 

− opracowanie przez Urząd i zatwierdzenie przez Sejmik Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także 
sporządzenie aktualizacji tego planu,  

− zamieszczenie informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego  
w wojewódzkich autobusowych przewozach pasażerskich, 

− prawidłowe wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w ramach 
publicznego transportu zbiorowego, realizowanego na podstawie ustawy  
o transporcie drogowym,  

− prowadzenie kontroli przewoźników, a po stwierdzeniu nieprawidłowości  
w zakresie sprzedaży biletów ulgowych, powiadamianie Policji lub Prokuratury  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

Nieprawidłowości stanowiły natomiast: 

− nieokreślenie terminu składania opinii na temat planu transportowego, 

− niedostateczna kontrola przewoźników realizujących usługi publicznego 
transportu zbiorowego na podstawie zezwoleń wydanych przez Marszałka,  

− brak systemu informacji dla pasażera. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

1.1. Województwo Warmińsko-Mazurskie, stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym2 (dalej ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym” lub „uptz”), zapewniło w 2013 r. opracowanie 
projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (dalej 
„projekt planu transportowego”)3. Projekt ten, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1  
ww. ustawy, uwzględniał potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa,  
w zakresie linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych 
przewozach pasażerskich, określone rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 9 października 2012 r. w sprawie planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci 
komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach 
pasażerskich w transporcie kolejowym4. Połączenia autobusowe miały stanowić 
uzupełnienie sieci połączeń kolejowych. Na liniach autobusowych, przebiegających 
po trasach równoległych do przebiegu linii kolejowych, połączenia o charakterze 
użyteczności publicznej miały odbywać się w godzinach uzupełniających ofertę 
kolejową, w sposób niezagrażający funkcjonowaniu połączeń kolejowych 
i niewpływający ujemnie na ich rentowność. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

1.2. Informacja o opracowaniu projektu planu transportowego ogłoszona została 
w dniu 8 lipca 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (dalej „BIP”) oraz 
wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu. Została również podana w miejscowej 
prasie5 w dniu 11 lipca 2013 r. W informacji tej, jako miejsce wyłożenia projektu 
planu transportowego wskazano Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu 
(dalej „Departament”). Określono w niej również formę składania opinii dotyczących 
projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 7-10) 

Informacja o opracowaniu planu transportowego ogłoszona w BIP, w miejscowej 
prasie oraz wywieszona na tablicy Urzędu nie określała terminu składania opinii na 
jego temat, co jest wymogiem wynikającym z art. 10 ust. 1 uptz. Przepis ten stanowi, 
że w informacji o opracowanym projekcie planu transportowego określa się termin 
składania opinii dotyczących tego projektu, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia 
ogłoszenia. Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość była Kierownik 
Biura Transportu i Komunikacji (dalej Biura Transportu) w Departamencie. Wyjaśniła 
ona, że brak wskazania daty był przeoczeniem. Podała też, że informacja  
o ogłoszeniu była wywieszona dłużej niż 21 dni. W okresie tym nie wpłynęły żadne 
opinie. Kolejne czynności związane z projektem planu transportowego zostały 
podjęte po upływie ww. okresu. Podała również, że jeżeli jakieś opinie byłyby 
złożone po tym terminie, to i tak byłby wzięte pod uwagę przy aktualizacji planu 
transportowego. 

(dowód: akta kontroli str. 7-12) 

1.3. Do projektu planu transportowego nie wpłynęły żadne opinie. 

(dowód: akta kontroli str. 13) 

                                                      
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm. 
3 Projekt planu transportowego został przyjęty jako Plan (…) uchwałą nr XXX/582/1 Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zamieszczony 16 października 2013 roku w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako poz. 2874. 
4 Dz. U. z 2012 r. poz. 1151. 
5 Gazeta Olsztyńska oraz Dziennik Elbląski. 
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1.4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej „Plan transportowy”) przyjęty 
został uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej „Sejmik”)  
w dniu 24 września 2013 r.6 Plan ten, przed przyjęciem go przez Samorząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, został uzgodniony przez Marszałków 
sąsiednich województw, tj. Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Podlaskiego  
i Mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli str. 14-15) 

1.5. W ramach przygotowania projektu planu transportowego przygotowanego na 
zlecenie Urzędu przez Blue Ocean Business Consulting Sp. z o. o. (przy współpracy 
Departamentu), przeprowadzona została ocena i prognoza potrzeb przewozowych 
na trasach przewoźników autobusów oraz na trasach kolejowych. W przypadku 
transportu drogowego ocena ta polegała m.in. na wykorzystania środków transportu 
187 z 444 tras autobusów w dni powszednie oraz 44 z 248 w soboty i niedziele,  
w 19 miastach powiatowych, a także na badaniach ankietowych wśród 
respondentów, przeprowadzonych w pojazdach komunikacji publicznej na terenie 
całego województwa. Badania te wykazały m.in., że potrzeby przewozowe  
na terenie województwa są zasadniczo zgodne z korytarzami transportowymi 
przedstawionymi w projekcie planu transportowego. Badania ankietowe określiły  
w szczególności profile respondentów, ich preferencje komunikacyjne oraz ocenę 
komunikacji autobusowej. Wskazały one również, że największe zapotrzebowanie 
na przewozy dotyczy komunikacji z Olsztynem. Wynikało z nich również, że 
respondenci najczęściej wybierali połączenia autobusowe oraz postulowali za: 

− wprowadzeniem częstszych kursów autobusów wieczorami oraz w weekendy,  

− zagęszczeniem przystanków, 

− poprawą infrastruktury i taboru, 

− zwiększeniem liczby mikrobusów na trasach o małym natężeniu ruchu  
albo w godzinach zmniejszonego natężenia, 

− zmniejszeniem cen biletów. 
(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

1.6. Plan transportowy określał w szczególności: 

− sieć komunikacyjną użyteczności publicznej na terenie województwa, 

− ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, 

− źródła i formy finansowania, 

− preferencje dotyczące wyboru środków transportu, 

− zasady organizacji rynku przewozów, 

− pożądany standard usług przewozowych, 

− informację pasażerską. 

Przy opracowywaniu Planu transportowego uwzględniono takie czynniki jak: 

− stan zagospodarowania przestrzennego, 

− czynniki demograficzne i społeczno-ekonomiczne w perspektywie planu, 

− dostęp osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej, 

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

                                                      
6 Uchwała nr XXX/582/1 ogłoszona 16 października 2013 roku jako poz. 2874 w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 
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W dokumencie tym wskazano również planowaną łączną liczbę wojewódzkich 
i międzywojewódzkich połączeń autobusowej sieci komunikacyjnej użyteczności 
publicznej wynoszącą odpowiednio 179 i 66 połączeń. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Organizowanie publicznego drogowego transportu zbiorowego. 

2.1. Biuro Transportu Urzędu dokonywało, cyklicznie jeden raz w roku, analizy 
potrzeb przewozowych mieszkańców województwa, poprzez kierowanie  
do jednostek samorządu terytorialnego zapytań o potrzeby przewozowe  
ich mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Odpowiedzi 
zebrane przez Biuro w 2013 r. zostały wykorzystane m.in. przy planowaniu sieci 
połączeń komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej określonej  
w planie transportowym. Do Urzędu nie wpłynęły skargi, wnioski i apele składane 
indywidualnie, dotyczące braku zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 16-71) 

2.2. Plan transportowy został zaktualizowany uchwałą Sejmiku z 26 sierpnia  
2015 r.7 Wynikało to m.in. z budowy Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – 
Mazury w Szymanach i konieczności realizacji inwestycji związanych z dojazdem  
do tego portu. Aktualizacja dotyczyła połączeń kolejowych i autobusowych.  

(dowód: akta kontroli str. 72-73) 

2.3. Układ komunikacji drogowej w województwie został pogrupowany w osiem 
sieci, w których przewidziano łącznie 38 połączeń komunikacyjnych o łącznej 
długości 2.645 km. Analiza tych połączeń wykazała, że w badanym okresie  
353 z nich, o długości 2.476 km (93,6% całej sieci), obsługiwanych było przez  
69 przewoźników, w tym trzech spoza województwa, realizujących usługi w oparciu 
o zezwolenia wydane przez Marszałka na podstawie ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o transporcie drogowym.8 Połączenia, których nie realizowano w całości  
(od początku do końca trasy) to: 

− Nidzica – Jedwabno – Pasym (45 km), 

− Działdowo – Lubawa – Iława (69 km), 9 

− Pisz – Ruciane Nida – Piecki – Mrągowo (55 km). 10 

 (dowód: akta kontroli str. 72-77) 

2.4. Zgodnie z art. 15 ust. 2 uptz, na mocy Uchwały Sejmiku z 28 sierpnia 2012 r.  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałą z 25 czerwca 2015 r.,11 
określone zostały: 

− przystanki komunikacyjne i dworce, 

− warunki i zasady korzystania z przystanków. 
(dowód: akta kontroli str. 78-82) 

                                                      
7 Uchwała Nr IX/215/15 ogłoszona 14 września 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
8 Dalej: „ustawy o transporcie drogowym,” Dz. U. z 2013 roku, poz.1414 ze zmianami. 

9 Na odcinku Lubawa – Iława (20 km) zorganizowano cztery pary kursów autobusów. 

10 Na odcinku Pisz – Ruciane Nida (około 20 km) zorganizowano 10 par kursów autobusów, Ruciane 
Nida – Piecki (24 km) – jedna para, Piecki – Mrągowo (12 km) – 22 pary kursów autobusów. 

11 Uchwała Nr VI/157/15 ogłoszona 25 czerwca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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W dniu 21 kwietnia 2015 r. Urząd zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu 
zbiorowego w wojewódzkich autobusowych przewozach pasażerskich.12 Zgodnie 
z art. 23 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ogłoszenie takie 
obwieszcza się na rok przed przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia. W tej sytuacji w Województwie nie ma jeszcze operatorów publicznego 
transportu zbiorowego. W związku z niewybraniem operatorów publicznego 
transportu zbiorowego, Marszałek nie wprowadził zintegrowanego systemu-
biletowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 p. pkt d uptz. 

(dowód: akta kontroli str. 83-102) 

Na terenie województwa Urząd nie zorganizował systemu informacji dla pasażera,  
o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy. Powodem tego stanu rzeczy 
było stwierdzenie, że system ten dotyczy informacji o transporcie po jego 
zorganizowaniu przez Marszałka w oparciu o ustawę o publicznym transporcie 
drogowym.  

(dowód: akta kontroli str. 83-102) 

W latach 2013 – 2015 Marszałek wydał 514 zezwoleń na regularny przewóz osób,13  
w tym 187 w 2013 r., 202 w 2014 r. i 125 do końca października 2015 r. Analiza 
losowo wybranych 32 zezwoleń wykazała, że: 

• We wszystkich wydanych zezwoleniach, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy  
o transporcie drogowym, określono warunki wykonywania przewozów, w tym 
ustalono trasę, przystanki oraz godziny przyjazdów i odjazdów.  

• Przed wydaniem zezwoleń Marszałek uzyskał od przewoźnika wnioskującego  
o to zezwolenie: 

− potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków, dokonane  
z ich właścicielem lub zarządcą, 

− zobowiązanie tego przewoźnika do zamieszczenia informacji o godzinach 
odjazdów na tabliczkach przystankowych,  

− cennik,  

− wykaz pojazdów, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,  
z określeniem liczby miejsc w tych pojazdach (wymóg według art. 22 ustawy 
o transporcie drogowym).  

• W 28 analizowanych zezwoleniach ustalono datę ich ważności do 31 grudnia 
2016 roku, zaś w pozostałych czterech podano inne daty (przed 31 grudnia).  

• W każdym przypadku w dokumentacji tych zezwoleń było także: 

− opracowanie: „Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu 
osób,” 

− potwierdzenie wniesienia opłat za wydanie tych zezwoleń (kwoty opłat były 
prawidłowo wyliczone, na podstawie odpowiedniego rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej14).  

(dowód: akta kontroli str. 103-139) 

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

                                                      
12 Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Internetowej Urzędu. 

13 Zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,  
Dz. U. z 2013 roku, poz.1414 ze zmianami. 

14 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 sierpnia 2013 r. 
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu 
drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 916). 
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3. Zarządzanie publicznym drogowym transportem zbiorowym. 

3.1. W ramach kontroli zewnętrznych Departament przewidział przeprowadzenie  
u przewoźników w publicznym drogowym transporcie zbiorowym: 

− trzech kontroli w 2013 r., 

− wykonanie kontroli doraźnie, według potrzeb i możliwości – w 2014 i 2015 roku. 
Jednostkami przewidzianymi do kontroli byli przewoźnicy autobusowi.  

Realizując ww. plany kontroli, Urząd przeprowadził w latach 2013–2015  
(do 31 października) łącznie 33 kontrole u 18 przewoźników, w tym 16 kontroli  
w 2013 r., 12 – w 2014 r. i pięć kontroli w 2015 r. Zakres tych kontroli obejmował:  

− zgodność wykonywania przewozów z przepisami ustawy o transporcie 
drogowym oraz warunkami udzielonego zezwolenia (21 kontroli),  

− realizację uprawnień pasażerów wynikających z ustawy o uprawnieniach  
do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  
oraz prawidłowość postanowień umowy określającej zakres i zasady 
finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów osób uprawnionych (trzy 
kontrole), 

− zgodność wykonywania przewozów z przepisami i realizację uprawnień 
pasażerów wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów - 
(dziewięć kontroli).  

Podczas 15 kontroli stwierdzono nieprawidłowości. 

Szczegółowa analiza dokumentów 25 kontroli przeprowadzonych w badanym 
okresie15 wykazała: 

• Kontrole przeprowadzono z inicjatywy Urzędu w 20 (80,0%) przypadkach, zaś  
w pięciu jako reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach zgłoszone przez 
innych przewoźników.  

• Nieprawidłowości wykazane podczas kontroli to m.in.: 

− nierealizowanie połączeń przez przewoźnika na podstawie dwóch zezwoleń 
wydanych przez Urząd,  

− brak zezwoleń właścicieli terenu na korzystanie z przystanków,  

− wysiadanie pasażerów na przystankach nieujętych na rozkładach jazdy  
w udzielonych zezwoleniach na wykonywanie przewozów,  

− opóźnienia w odjazdach i przyjazdach w stosunku do rozkładów jazdy 
według zezwoleń,  

− drukowanie biletów na przejazdy ulgowe dla osób, które nie mają uprawnień 
do korzystania z ulg ustawowych (po stwierdzeniu podczas kontroli 
nieprawidłowości dotyczących drukowania biletów z ulgami ustawowymi,  
w tym samym dniu pracownik Urzędu, który przeprowadzał kontrolę 
zawiadamiał o tym fakcie Policję w Olsztynie). 

• W trzech kontrolach dotyczących sprzedaży biletów z ulgami osobom 
nieuprawnionym, w kontrolach, na wniosek Urzędu, brali udział funkcjonariusze 
Policji.  

W wyniku tych kontroli Marszałek Województwa: 

− orzekł o cofnięciu dwóch zezwoleń wydanych jednemu przewoźnikowi  
na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 
drogowym,  

                                                      
15 Po 10 kontroli przeprowadzonych w latach 2013 i 2014 oraz pięć w 2015 roku, w tym wszystkich  
15 kontroli podczas których stwierdzono nieprawidłowości. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− odstąpił od dwóch umów o refundowaniu przewoźnikom różnicy kosztów 
przejazdów osobom uprawnionym, potrącając jednemu z nich kwotę 10.000 zł 
kary umownej,  

− umorzył postępowanie w sprawie cofnięcia trzech zezwoleń na wykonywanie 
ww. przewozów, po wyeliminowaniu nieprawidłowości przez przewoźników,  

− wstrzymał dopłatę do przejazdów ulgowych na kwotę 827.004,35 zł za okres od 
maja do grudnia 2013 r.; kwotę tę Urząd zobowiązał się jednak zwrócić 
przewoźnikowi w 2015 r. w ratach (bez odsetek), po zawarciu ugody sądowej. 

Po stwierdzeniu nieprawidłowości w sprzedaży biletów osobom uprawnionym  
do ulg ustawowych podczas kontroli trzech przewoźników, Urząd powiadomił Policję 
lub Prokuraturę Rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W tych 
sprawach:  

• Policja umorzyła postępowanie w stosunku do jednego przedsiębiorcy,  
a postanowienie to zatwierdził prokurator.  

• Prowadzone jest postępowanie przed Sądem Rejonowym w Elblągu (dotyczy 
ono osób z jednego przedsiębiorstwa).16  

• Zostały umorzone śledztwa w stosunku do jednego z przedsiębiorców, pomimo 
wykazania nieprawidłowości w kontrolach. W tej sytuacji Członek Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wystąpił w maju 2014 r. do Prokuratora 
Generalnego informując go o problemie wyłudzania dużych kwot dopłat17 oraz 
umorzeniu postępowań przez Prokuraturę. Po piśmie tym, Urząd otrzymał 
postanowienie z lipca 2014 r. Prokuratora Prokuratury Rejonowej Olsztyn – 
Południe o podjęciu umorzonego postępowania.18 

(dowód: akta kontroli str. 140-243) 

W badanym okresie, Urząd współpracował z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim 
Inspektoratem Transportu Drogowego („WITD” lub „Inspektorat”) w zakresie kontroli 
regularnych przewozów pasażerskich. Pismem z maja 2013 r. Urząd zaproponował 
podjęcie kontroli przewoźników drogowych w zakresie prawidłowości sprzedaży 
biletów ulgowych osobom uprawnionym oraz zgodności wykonywanych przewozów 
z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami udzielonych zezwoleń, 
wspólnych z przedstawicielami Marszałka i funkcjonariuszami Policji. W maju  
2013 r. WITD skontrolował przewoźnika wskazanego przez Urząd i ostatecznie 
nałożył karę 500 zł za naruszenie warunków przewozów według zezwolenia 
(nieprzestrzeganie godziny odjazdu autobusu).  

Inspektorat poinformował także o wynikach kontroli innych przewoźników, którymi 
Urząd był zainteresowany. I tak: 

− pięć kontroli drugiego przewoźnika wykazały w dwóch przypadkach naruszenia, 
to jest niezgłoszenie w wymaganym terminie zmiany danych organowi, który 
wydał zezwolenie (kara 500 zł) i wykonywanie przewozów regularnych 
pojazdem innym niż autobus (kara 5.000 zł),  

− pięć kontroli trzeciego przewoźnika wykazały w dwóch przypadkach naruszenia, 
to jest niezgłoszenie w wymaganym terminie zmiany danych organowi, który 
wydał zezwolenie (kara 800 zł) i brak wszystkich danych o okresach aktywności 
kierowców (kara 900 zł),  

                                                      
16 Termin rozprawy był wyznaczony na 5 listopada 2015 roku.  
17 Wypłacano temu przedsiębiorcy około 100.000 zł miesięcznie, tj. kwoty wypłacane średniej 
wielkości przedsiębiorstwie PKS, w sytuacji, gdy przewoźnik ten realizuje obsługę czterech linii  
i dysponuje 11 autobusami, a PKS obsługuje około 100 linii przez 80 autobusów.  
18 W stosunku do tego przedsiębiorcy Urząd wstrzymał dopłatę do przejazdów ulgowych, sprawę 
opisano wyżej.  
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− dwie kontrole czwartego przewoźnika wykazały, że przewozy były prowadzone  
z naruszeniem zasad korzystania z przystanków; w sprawie tego przewoźnika 
WITD wnioskowało o wszczęcie przez Marszałka postępowania w sprawie 
cofnięcia zezwolenia nr 825 na linii Olsztyn – Kętrzyn,19 

− kontrole dwóch innych przewoźników nie wykazały naruszenia warunków 
posiadanych zezwoleń na regularne przewozy w krajowym transporcie 
osobowym. 

(dowód: akta kontroli str. 208-222, 244-247) 

3.2. Kontrola NIK wykazała, że w dokumentacji wszystkich postępowań 
dotyczących wydania zezwoleń na regularne przewozy osób znajdowało się 
opracowanie: „Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.” 
Opracowania te sporządzone zostały przez pracownika Urzędu i zawierały wniosek 
o zasadności uruchomienia połączenia lub zmienienia ustaleń dotyczących 
funkcjonującego połączenia poprzez wydania nowego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 107-114) 

3.3. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, do wniosku 
o wydanie zezwolenia na usługi przewozów regularnych w transporcie drogowym 
dołącza się m.in. zobowiązanie do umieszczania na przystankach informacji  
o godzinach odjazdów, natomiast stosownie do art. 18b ust. 1 pkt 2 tej ustawy – 
rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości na wszystkich przystankach 
wymienionych w rozkładach jazdy, co koresponduje z wymogami wobec 
organizatora transportu określonymi w uptz, dotyczącymi zapewnienia odpowiednich 
warunków funkcjonowania tego transportu w zakresie korzystania z przystanków 
komunikacyjnych (art. 15 ust.1 pkt 3 lit. b) oraz zarządzania tym transportem 
poprzez kontrolę przestrzegania przez przewoźników zasad jego funkcjonowania 
(art. 43 ust. 1 pkt 3).  

Przeprowadzone oględziny rozkładów jazdy autobusów i danych o przewoźnikach 
obsługujących kontrolowane linie przeprowadzone na 40 przystankach wykazały,  
że Marszałek nie wywiązał się ze swoich obowiązków w tym zakresie. W wyniku 
oględzin 188 rozkładów jazdy ustalono, że były one w części nieaktualne  
w 31 (16,5%) przypadkach, natomiast brakowało rozkładów jazdy w 115 (61,2%) 
przypadkach.  

W ocenie NIK, powyższy stan faktyczny wskazuje na potrzebę wzmożenia przez 
Urząd nadzoru nad przewoźnikami, realizującymi usługi publicznego transportu 
zbiorowego na podstawie zezwoleń wydanych przez Marszałka. 

(dowód: akta kontroli str. 248-288) 

3.4. Na podstawie danych uzyskanych z Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej 
Inspekcji Transportu Drogowego wynika m.in., że w latach 2013 – 2015  
(do 31 sierpnia), funkcjonariusze tej Inspekcji:  

• Przeprowadzili 2.547 kontroli20 (773 w 2013 r., 1.107 w 2014 r. oraz  
667 do 31 sierpnia 2015 r.) i stwierdzili wykonywanie przewozów:  

                                                      
19 Urząd przeprowadził postępowanie administracyjne i decyzją z 4 sierpnia 2014 r. orzekł o cofnięciu 
zezwolenia. Po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z 19 grudnia 2014 r. 
uchylającej decyzję Marszałka i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia., Urząd uzupełnił 
materiał dowodowy m.in. o protokoły z kontroli przeprowadzonych przez WITD i umorzył 
postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia, gdyż ustały przyczyny cofnięcia zezwolenia. 

20 Kontrole przeprowadzone w zakresie krajowych oraz międzynarodowych przewozów regularnych  
i regularnych specjalnych oraz komunikacji miejskiej wykonywane przez przewoźników krajowych 
(PL). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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− z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu w 33 przypadkach 
(odpowiednio – 10, 14 i dziewięciu),  

− autobusem, który nie spełnia wymaganych warunków technicznych  
w dziewięciu przypadkach (pięciu w 2013 r. i czterech w 2014 r.), 

− bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia w siedmiu przypadkach, w tym 
w jednym w 2013 roku i sześciu w 2014 roku,  

− bez obowiązującego rozkładu jazdy – dwóch (w 2015 r.). 

• Zatrzymali 230 dowodów rejestracyjnych autobusów (odpowiednio – 24, 148 i 58).  

• Nie dopuścili do dalszej jazdy 176 autobusów (40 w 2013 r., 94 – w 2014 r.  
i 42 do 31 sierpnia 2015 r.).  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydali 40 decyzji (odpowiednio: 13, 21  
i sześć) oraz nałożyli kary na kwotę 99.700 zł (37.400 zł, 52.300 zł i 10.000 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 317-318) 

W okresie od 1 września do 2 grudnia 2015 roku WITD przeprowadziła kontrole  
86 autobusów u 10 przewoźników, którym zezwolenia na wykonywanie publicznego 
drogowego transportu zbiorowego wydawał m.in. Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Podczas tych kontroli że inspektorzy zatrzymali  
14 dowodów rejestracyjnych, zaś w czterech przypadkach udzielili pouczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 317-318) 

3.5. W latach 2013 – 2015 (do 30 października) w Departamencie Infrastruktury  
i Geodezji Urzędu rozpatrzono sześć spraw zaliczonych jako skargi i wnioski 
dotyczące drogowego transportu zbiorowego, w tym dwie w 2014 roku i cztery  
w 2015 roku. Sprawy poruszane w tych pismach to:  

− nierespektowanie przez przewoźnika ulg przysługującym osobom 
niepełnosprawnym (w trzech przypadkach); Urząd pouczył przewoźników  
o obowiązku sprzedaży biletów ulgowych, 

− braku informacji o kursach autobusów na przystankach, polecono uzupełnić 
rozkłady,  

− możliwość uzyskania dopłaty do przejazdów przy przewozach dzieci do szkoły, 
(był to wniosek o wyjaśnienie), 

− nieodpowiedni stan techniczny autobusu (przekazano według właściwości 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego w Olsztynie).  

Wszystkie sprawy były rozpatrzone przez Urząd zgodnie z procedurą.  

(dowód: akta kontroli str. 290-292) 

3.6. W badanym okresie przewoźnicy 13-krotnie (dwukrotnie w 2013 r.  
i jedenastokrotnie w 2014 r.) zawiadomili Urząd o przeszkodach uniemożliwiających 
wykonywanie publicznego transportu drogowego zgodnie z posiadanymi 
zezwoleniami. Związane było to z przebudowami dróg na obsługiwanych trasach. 
Spowodowały one konieczność zmian: godzin odjazdu (w dziewięciu przypadkach) 
trasy przejazdu (w trzech) i zmiany trasy przejazdu i zawieszenie jednego kursu  
w jednym przypadku. We wszystkich 13 przypadkach Marszałek wydał decyzje 
obejmujące wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy poszczególnych 
przewoźników na wskazanych trasach. 

(dowód: akta kontroli str. 293-294) 

3.7. Zgodnie z art. 49 ust. 2 i 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
informacje o publicznym transporcie zbiorowym na obszarze objętym właściwością 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marszałek przekazywał Ministrowi 
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Infrastruktury i Rozwoju. Przesyłano je w wymaganym terminie21, tj. przy piśmie  
z 24 marca 2014 r. – za 2013 r. oraz 25 marca 2015 r. – za 2014 r. Zawierały one 
dane dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego, zbiorcze informacje 
o transporcie drogowym, kolejowym, a także transporcie innym szynowym. 
Formularze z danymi były zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury22. W informacjach nie wykazano danych o przewozach zrealizowanych 
przez operatorów na rzecz Województwa, gdyż Marszałek nie wybrał jeszcze takich 
operatorów.  

(dowód: akta kontroli str. 289, 295-313) 

3.8. W badanym okresie Urząd nie nałożył kar pieniężnych na kierujących 
wykonujących przewóz drogowy oraz na podmioty wykonujące przewóz drogowy  
na podstawie art. 92 ust. 1 i 3 oraz art. 92a ustawy o transporcie drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 314) 

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

4. Organizacja pracy Urzędu i wprowadzanie procedur postępowania  
w zakresie realizacji zadań nadzoru publicznego transportu zbiorowego. 

4.1. Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego wskazane w uptz 
ujęto w zadaniach Biura Transportu i Komunikacji w Departamencie Infrastruktury  
i Geodezji Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 16-70) 

Biuro Transportu i Komunikacji podlegało bezpośrednio Zastępcy Dyrektora 
Departamentu. Przewidziano w nim sześć etatów23: 

− kierownik biura, 

− dwa związane z udzielaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów osób 
w krajowym transporcie drogowym, 

− dwa do refundacji i rozliczeń kosztów sprzedaży biletów ulgowych  
w przewozach autobusowych, 

− jeden etat w ramach nadzoru nad działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego i do udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób 
w krajowym transporcie drogowym. 

Zakresy czynności pracowników Biura obejmowały zadania organizatora 
publicznego transportu zbiorowego wskazane w uptz. 

(dowód: akta kontroli str. 33-70) 

4.2. Urząd przeprowadzał kontrole u przewoźników według przepisów ustawy  
o transporcie drogowym, to jest przynajmniej jedną kontrolę w okresie od  
1 listopada 2010 r. do 31 października 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 315-316) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

                                                      
21 Marszałek województwa przekazuje zbiorczą informację ministrowi właściwemu do spraw 
transportu w terminie do dnia 31 marca każdego roku, termin określony w art. 49 ust. 3 uptz. 
22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wzoru formularza  
do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego, Dz. U. z 2011 r., Nr 86 
poz. 473. 
23 W październiku 2015 r. był przeprowadzany nabór na stanowisko podinspektora w BTK. 

Ocena cząstkowa 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

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 Kontroli24, wnosi o: 

1. Wzmożenie bieżącego nadzoru i kontroli przewoźników realizujących usługi 
publicznego transportu zbiorowego na podstawie zezwoleń wydanych przez 
Marszałka.  

2. Zorganizowanie systemu informacji dla pasażera.  

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 Olsztynie. 

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 wniosków pokontrolnych 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. 

Olsztyn, dnia    17   grudnia 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Marian Staszewski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
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NIK o sposobie 
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i wykonania wniosków 


