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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/035 – Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego 
w latach 2013 – 2015 (30 września). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Cezary Kasznicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97523 z dnia 14 września 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14-200 Iława. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Polański, Starosta Iławski od dnia 26 listopada 2014 r. (dalej „Starosta”). 
W okresie od 27 listopada 2006 r. do 26 listopada 2014 r. stanowisko to zajmował 
Maciej Rygielski.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Powiat Iławski do lipca 2015 r. nie planował organizowania przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej w oparciu o ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym2 (dalej „uptz”) i od dnia jej obowiązywania do dnia 
kontroli NIK nie poddał mieszkańców Powiatu badaniu potrzeb przewozowych, 
obejmującym dostępność do usług w zakresie przewozów pasażerskich, 
z uwzględnieniem oczekiwań osób niepełnosprawnych. Nie realizowano również 
innych zadań nałożonych ww. ustawą, mimo iż Powiat został organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego od marca 2011 r. W lipcu 2015 r. Starosta 
zawarł umowę na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego (zwanego dalej „planem transportowym”), o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 
3 lit. a uptz.   
Starosta realizował natomiast zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym3 (dalej „utd”), tj. wydawał zezwolenia na wykonywanie 
przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, m.in. w oparciu 
o szczegółową weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia, uzgadnianie z właściwymi 
organami planowanego przebiegu linii komunikacyjnych oraz sporządzanie analiz 
sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, w przypadku wydawania 
nowych zezwoleń, a także każdorazowej zmiany dotychczas wydanych zezwoleń. 
Analizy te nie zostały jednak poprzedzone badaniem potrzeb mieszkańców Powiatu 
w zakresie dostępności przewozów pasażerskich, z uwzględnieniem oczekiwań 
osób niepełnosprawnych. Starostwo nie w pełni wywiązało się również z nadzoru 
nad przestrzeganiem przez przewoźników warunków wydanych im zezwoleń. 
W okresie objętym kontrolą NIK nie przeprowadzono bowiem okresowych (5-letnich) 
kontroli u jednego z pięciu przewoźników wykonujących przewozy regularne, zaś 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

2 Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 - ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2011 r. 

3 Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm. 
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oględziny NIK wykazały brak informacji o realizowanym przez przewoźników 
rozkładzie jazdy na 38 z 89 przystanków.    
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego.  

Powiat Iławski obejmuje siedem gmin, w tym: dwie gminy wiejskie (Iława i Lubawa), 
dwie miejskie (Iława i Lubawa) oraz trzy gminy miejsko – wiejskie (Kisielice, Susz  
i Zalewo). Na jego terenie zamieszkiwały 93.134 osoby w 2013 r. i 93.052 osoby  
w 2015 r.  

W maju 2015 r. Starostwo otrzymało z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pismo 
z prośbą o udzielenie informacji, czy Starostwo opracowało plan transportowy lub na 
jakim etapie znajduje się jego opracowanie. W odpowiedzi z dnia 29 czerwca  
2015 r. Starosta podał, że z powodu braku środków finansowych w budżecie 
Powiatu nie przystąpi w tym roku do opracowania planu transportowego.   

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a - plan transportowy, w przypadku planowanego 
organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, opracowuje 
powiat liczący co najmniej 80 tys. mieszkańców w zakresie linii komunikacyjnej albo 
sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich.  

Do lipca 2015 r. Starostwo nie opracowało planu transportowego, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a uptz. Starosta Iławski wyjaśnił, że do lipca 2015 r. nie 
planowano organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej,  
z powodu braku środków finansowych. Powodem zmiany decyzji w tej sprawie była 
konieczność zapewnienia po 1 stycznia 2017 r. osobom uprawnionym, możliwości 
korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.   

(dowód: akta kontroli str. 6-8, 34-38) 

Umowę4 na wykonanie planu transportowego, Starostwo zawarło 27 lipca 2015 r. 
z firmą REFUNDA Sp. z o.o. z Wrocławia. Według umowy, plan transportowy będzie 
się składał z części graficznej oraz tekstowej. Część graficzna przedstawiać ma sieć 
komunikacyjną w granicach Powiatu, a części tekstowa zawierać będzie m.in.: 

- sieci komunikacyjne z określeniem linii komunikacyjnych na obszarze Powiatu, 

- oceny i prognozy potrzeb przewozowych z uwzględnieniem lokalizacji obiektów 
użyteczności publicznej, gęstości zaludnienia obszaru objętego planem, 
zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym z ograniczoną zdolnością 
ruchową, dostępu do publicznego transportu zbiorowego,  

- przewidywane finansowanie usług przewozowych, w tym m.in.: źródła 
finansowania i jego formy, 

- preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, 
- zasady organizacji rynku przewozów, w tym przewidywany tryb wyboru 

operatora publicznego transportu zbiorowego, 

- pożądane standardy usług przewozowych uwzględniające m.in.: wymogi 
ochrony środowiska, dostęp osób niepełnosprawnych do publicznego 
transportu zbiorowego oraz dostępność podróżnych do infrastruktury 
przystankowej, 

- przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażerów, 
                                                      
4 umowę na opracowanie planu transportowego, Starostwo podjęło po zapytaniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - 
ustawa o publicznym transporcie zbiorowym obowiązuje od 1 marca 2011 r. (z wyjątkami art. 46 ust.1 pkt 1, art. 68 pkt 2 i 3, 
art. 73 pkt 1 lit. a, pkt 2-8, pkt 10 lit. a i pkt 11 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.).   
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- kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu. 

Wykonawca planu transportowego opracował harmonogram realizacji przedmiotu 
zamówienia, w którym uwzględniono m.in. okres 21 dni na dokonanie konsultacji 
społecznych tego planu. Przekazanie Starostwu gotowego dokumentu, po 
uwzględnieniu wszystkich uwag, opinii i rekomendacji określono na koniec listopada 
2015 r. 

W dniu 22 października 2015 r. Starostwo otrzymało opracowany projekt planu 
transportowego, który uchwałą z dnia 27 października 2015 r. Zarząd Powiatu 
skierował do konsultacji społecznych. Opinie, wnioski i uwagi do ww. projektu 
w ramach konsultacji należało przekazywać w terminie 21 dni (tj. od 7 do 27 
listopada 2015 r.), drogą elektroniczną, korespondencyjną, faksem lub bezpośrednio 
w Wydziale Komunikacji Starostwa. W wyżej wyznaczonym terminie nie zgłoszono 
żadnych opinii i uwag do projektu planu transportowego. 

(dowód: akta kontroli str. 9-28) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Organizowanie publicznego drogowego transportu zbiorowego. 

2.1. W badanym okresie Powiat Iławski realizował zadania związane z transportem 
publicznym w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 
Na terenie Powiatu przewozem osób, zajmowali się przewoźnicy, którym Starosta 
wydał zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie 
drogowym.  

(dowód: akta kontroli str. 33) 

2.2. W okresie od marca 2011 r. do dnia 31 lipca 2015 r. Starostwo nie prowadziło 
badań potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym określonych 
art. 15 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, które umożliwiłyby właściwą ocenę oczekiwań 
społecznych w tym zakresie i podjęcie racjonalnych działań w celu ich zaspokojenia. 

Starosta Iławski w złożonym wyjaśnieniu podał, że nie przeprowadzono ww. badań 
z powodu braku środków finansowych w budżecie powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 33-38) 

W latach 2013-2015, w myśl art. 22a ust. 5 ustawy o transporcie drogowym, 
pracownik Wydziału Komunikacji, co roku sporządzał analizy sytuacji rynkowej, 
na podstawie posiadanych przez Starostwo danych, jak również z informacji 
pozyskanych od podmiotów zewnętrznych (m.in. przewoźników) dotyczące 
regularnego przewozu osób, w których ujmowano m.in.: 

- informacje o Powiecie Iławskim, tj. położenie i podział administracyjny oraz 
strukturę społeczno-gospodarczą (ludność, rynek pracy, gospodarka i przemysł, 
szkolnictwo, komunikacja), 

- stan regularnych przewozów drogowych osób, w tym: infrastrukturę drogową, 
przewoźników wykonujących regularną komunikację autobusową, 
charakterystykę przewozów autobusowych (tabor autobusowy, kierunki 
przewozów realizowanych na terenie powiatu),  

- wnioski z przeprowadzonej analizy oraz propozycje niezbędnych zmian.  
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We wnioskach z analizy za 2014 r. (przeprowadzona w 2015 r.) podano, że: 

- istniejąca sieć regularnej komunikacji autobusowej międzypowiatowej 
przebiegająca przez teren powiatu umożliwia bezpośrednie połączenie ze 
wszystkimi sąsiednimi powiatami, 

- liczba połączeń pomiędzy poszczególnymi miastami zaspokaja podstawowe 
potrzeby ludności oraz wynika z aktualnego zapotrzebowania na przewozy 
(dowóz do szkół, miejsc pracy, urzędów), 

- liczba połączeń uwzględnia zapotrzebowanie na przewozy związane z obsługą 
ruchu turystycznego.  

W sprawie tej Starosta podał, że ww. oceny i wnioski zostały sformułowane również 
na podstawie braku jakichkolwiek sygnałów od mieszkańców powiatu, a także 
z biura informacji turystycznej o zbyt małej liczbie połączeń pomiędzy 
poszczególnymi miastami,  jak również z braku informacji o nieprawidłowościach 
w realizowanych kursach. 

W myśl art. 22a ust. 5 utd ww. analizy przeprowadza organ właściwy do spraw 
zezwoleń. 

Opracowane przez pracownika Wydziału Komunikacji ww. analizy nie były 
zatwierdzane przez Starostę.  

Dyrektor Wydziału Komunikacji wyjaśniła, że Starosta był informowany 
o sporządzonych analizach lecz nie przedstawiono ich do zatwierdzenia Staroście 
w wyniku błędnej interpretacji przepisów przez pracowników wydziału. 

(dowód: akta kontroli str. 34-64, 95) 

2.3. W okresie objętym kontrolą przewoźnicy dysponowali łącznie 43 ważnymi 
zezwoleniami na wykonywanie przewozów regularnych, wydanymi przez Starostę 
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. e utd. W okresie tym nie wystąpiły przypadki 
odmowy wydania zezwolenia.  

Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli NIK (15 września 2015 r.), spośród  
ww. 43 zezwoleń 27 wygasło (3 w 2013 r., 23 w 2014 r. i jedno w 2015 r.). Z liczby 
tej 16 zezwoleń zostało wznowionych i obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. Pozostałe 
11 zezwoleń nie zostało wznowionych m.in. z uwagi na likwidację przez 
przewoźników linii komunikacyjnych.     

Dyrektor Wydziału Komunikacji podała, że likwidacja przez przewoźników linii 
komunikacyjnych spowodowana było m.in. zaprzestaniem dowozu uczniów do szkół 
lub ograniczeniem wykonywania przewozów do obszaru jednej gminy, gdzie 
właściwym organem do wydania zezwolenia jest wójt gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 29-33, 63-64) 

Na podstawie obowiązujących zezwoleń pięciu przewoźników5 wykonywało 
przewozy na 16 liniach regularnych o łącznej długości 502 km. Badaniem objęto 
wszystkie 16 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, które 
obowiązywały w dniu rozpoczęcia kontroli NIK. Z 16 złożonych wniosków, o wydanie 
tych zezwoleń, cztery były wnioskami o przedłużenie zezwoleń wydanych wcześniej 
(z uwagi na upływający okres, na który zostały wydane), a 12 wniosków dotyczyło 
wydania nowego zezwolenia zastępujące wcześniej istniejące.  

 

 

                                                      
5 PKS Iława, PKS Ostróda, S.J. z Olsztynka, Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” z Morąga oraz Przewóz Osób Wilemscy  
z Kisielic. 
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Przeprowadzona analiza wykazała, że: 

• Przewoźnicy wraz z wnioskami o wydanie zezwoleń na wykonywanie 
przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołączali: 
proponowane rozkłady jazdy, schematy połączeń z zaznaczoną linią 
komunikacyjną i przystankami, potwierdzenia uzgodnień zasad korzystania 
z przystanków z ich właścicielem lub zarządcą, zobowiązanie do zamieszczenia 
na przystankach informacji o godzinach odjazdów autobusów, cennik biletów 
oraz wykaz pojazdów jakim dysponowali.  

• W przypadku stwierdzenia, że przewoźnik nie dostarczył któregokolwiek  
z wymaganych dokumentów, Starostwo wzywało do ich uzupełnienia.  
W każdym przypadku wydania lub zmiany zezwolenia sporządzałno analizę 
sytuacji rynkowej danej linii regularnej, uzyskano uzgodnienia z właściwymi 
wójtami i burmistrzami w związku z planowanym przebiegiem linii 
komunikacyjnej. 

• Wszystkie 16 zezwoleń wydano na czas określony z terminem ważności do 
31 grudnia 2016 r.   

(dowód: akta kontroli str. 65-76) 

2.4. Uchwałą z dnia 29 grudnia 2014 r. Rada Powiatu Iławskiego określiła lokalizację 
przystanków komunikacyjnych (dla których właścicielem lub zarządcą był powiat), 
które udostępniane są operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne 
przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, określając również warunki  
i zasady korzystania z nich. W uchwale wskazano łącznie 426 przystanków  
na 54 drogach powiatowych. Mimo określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z nich, nie skorzystano z możliwości uchwalenia 
stawek opłat dla przewoźników za korzystanie z ww. obiektów, o których mowa 
w art. 16 ust. 4 uptz.  

(dowód: akta kontroli str. 34-38, 77-78) 

2.5. W okresie objętym kontrolą Starosta, w terminach określonych art. 83 ust. 3 utd, 
przekazał Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju informacje dotyczące liczby i zakresu 
wydanych zezwoleń, licencji i zaświadczeń na przewozy drogowe oraz liczby 
wypisów z tych dokumentów, a także liczby licencji w zakresie pośrednictwa przy 
przewozie rzeczy. 
Starostwo 29 stycznia 2015 r. przekazało Marszałkowi Województwa Warmińsko-
Mazurskiego formularze dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Powiatu Iławskiego za 2014 r. 

Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Starosta nie przekazał 
informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego na obszarze właściwości 
Powiatu Iławskiego za 2012 r. i za 2013 r., mimo takiego obowiązku określonego  
w  art. 49 ust. 1 uptz. 

Starosta wyjaśnił, że nieprzekazanie Marszałkowi Województwa W-M informacji 
dotyczących publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Iławskiego za 
2012 r. i 2013 r. wynikało z przeoczenia pracownika i niejasności przepisów. 

(dowód: akta kontroli str. 34-38, 79-94) 

2.6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie w okresie od 1 
września do 2 grudnia 2015 r., skontrolował ogółem 22 autokary należące do 
czterech z pięciu przewoźników realizujących przewozy regularne na terenie 
powiatu iławskiego. W dwóch przypadkach zatrzymano dowód rejestracyjny 
pojazdu, a w jednym pouczono kierującego o obowiązku oznaczenia wyjścia 
awaryjnego. W pozostałych 19 przypadkach, kontrole te zakończono bez uwag.   

(dowód: akta kontroli str. 95, 236-242) 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

3. Zarządzanie publicznym drogowym transportem zbiorowym.  

3.1. W okresie objętym kontrolą Starostwo zaplanowało i przeprowadziło kontrole 
trzech z pięciu przewoźników w zakresie przestrzegania przez nich wymogów 
będących podstawą do wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych 
w krajowym transporcie drogowym osób (o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 22 
ust. 1 ustawy o transporcie drogowym), tj. dwóch przewoźników w 2013 r. i jednego 
w 2015 r. Pozostałych dwóch przewoźników (realizujących w toku kontroli NIK 
przewozy regularne) Starostwo kontrolowało w 2012 r. i 2008 r.  

Obowiązek przeprowadzania ww. kontroli wynika z art. 84 utd, który stanowi,  
że kontrole u przewoźników posiadających zezwolenia na wykonywanie przewozów 
regularnych w krajowym transporcie drogowym, Starosta przeprowadza co najmniej 
raz na pięć lat. 

1. Nierzetelnie przeprowadzono kontrole u dwóch przewoźników. Dotyczyło to 
kontroli zrealizowanej w 2013 r. oraz w 2015 r. W ich trakcie przewoźnicy 
przedłożyli wykazy pojazdów, które nie były zgodne z wykazami załączonymi do 
wniosku o wydanie zezwolenia.  Stosownie do art. 22b ust. 1 utd przewoźnicy 
zobowiązani byli do zgłaszania na piśmie organowi wydającemu zezwolenia 
(Staroście), wszelkich zmian danych, o których w art. 22 utd, nie później niż 14 
dni od dnia ich powstania. Niewywiązanie się z ww. obowiązku, skutkuje 
nałożeniem przez organ wydający zezwolenie kary w kwocie 800 zł, o której 
mowa w załączniku nr 3 pkt 2.8 utd. Mimo powyższych okoliczności, 
przeprowadzający kontrole nie ustalił kiedy doszło do zmian taboru 
samochodowego.  

Dyrektor Wydziału Komunikacji wyjaśniła, że kary na przewoźników nie zostały 
nałożone, ponieważ w toku kontroli nie zbadano od kiedy wykaz pojazdów został 
zmieniony. Podała również, że jeden z przewoźników zawiadomił Starostwo  
o zmianach w dniu 23 grudnia 2013 r., a kolejnemu trzy dni po kontroli skończyła 
się ważność zezwolenia. 

2. Starosta nie przeprowadził wymaganej art. 84 utd okresowej kontroli u jednego 
z pięciu przewoźników wykonujących przewozy regularne. Ostatnią kontrolę  
u tego przewoźnika (obsługującego linie regularne Iława - Zalewo przez 
Boreczno i Iława - Zalewo przez Siemiany) przeprowadzono w 2008 r., a zatem 
kolejna kontrola powinna być przeprowadzona najpóźniej w 2013 r. W toku 
kontroli przeprowadzonej w 2008 r. Starostwo ustaliło, że przewoźnik ten nie 
wywiązał się z obowiązku umieszczenia na przystankach informacji o godzinach 
odjazdów autobusów (rozkładów jazdy). W aktach sprawy znajduje się 
oświadczenie przewoźnika, że uzupełnił on brakujące rozkłady jazdy, a mimo  
to oględziny przeprowadzone przez NIK (patrz punkt 3.2. niniejszego 
wystąpienia) wykazały, że przewoźnik ten był również jednym z tych, którzy 
obecnie nie wywiązali się z obowiązku umieszczenia na przystankach informacji 
o godzinach odjazdów ich autobusów. 

W sprawie nieprzeprowadzenia pięcioletniej kontroli u jednego z przewoźników 
Dyrektor Wydziału Komunikacji wyjaśniła, że w 2012 r. przedłużono zezwolenia na 
obsługiwanie linii temu przewoźnikowi i w wyniku złego zinterpretowania przepisów, 
od tego momentu liczono pięcioletni okres na przeprowadzenie kontroli. Podała też, 
że kontrolę u przewoźnika zaplanowano na 2016 r. 
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Starosta wyjaśnił, że w 2014 r. nie zaplanowano kontroli przewoźników  
w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń  
na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, 
ponieważ w 2014 r., ze względu na upływający termin ważności, wygasły 23 
zezwolenia. Wskazał też, że przewoźnicy chcący nadal wykonywać przewozy 
regularne musieli wystąpić do Starosty z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, 
a tym samym spełniać wymogi prawne. 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Pana Starosty, bowiem przepis 
art. 84 utd jest obligatoryjny i nie przewiduje wyjątków. 

 (dowód: akta kontroli str. 34-38,63-64, 96-117) 

W wyniku czynności doradczych dotyczących „wydawania zezwoleń na 
wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w 2012 r. oraz 
prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących 
podstawą do wydania zezwoleń”, przeprowadzonych w Wydziale Komunikacji  
w 2013 r., audytor wewnętrzny Starostwa rekomendował „coroczne umieszczanie 
w planach – kontrolę przewoźników w zakresie spełniania wymogów będących 
podstawą do wydania zezwoleń, co istotnie zwiększyłoby intensywność 
dotychczasowych postępowań w tym zakresie.” 

(dowód: akta kontroli str. 118-122) 

3.2. W toku kontroli NIK przeprowadzono oględziny 89 spośród 96 przystanków 
zlokalizowanych na terenie powiatu na trasach sześciu linii regularnych 
obsługiwanych przez pięciu przewoźników. Szesnaście z nich usytuowanych było  
przy drogach gminnych, 49 przy powiatowych, 13 przy wojewódzkich i 11 przy 
drogach krajowych. Oględziny wykazały m.in., że na: 

- 37 przystankach przewoźnicy umieścili aktualne rozkłady jazdy wraz z nazwą 
firmy, adresem siedziby i numerem telefonu, 

- 14 przystankach umieszczono aktualne rozkłady jazdy z niekompletnymi 
informacjami o przewoźniku, w tym m.in. bez kontaktowego numeru telefonu, 

- 38 przystankach, w tym na 31 zlokalizowanych przy drogach powiatowych, 
brakowało rozkładów jazdy i innych informacji dla pasażerów. 

Oględziny wykazały też, że cztery przystanki nie były oznaczone znakiem D-15 
określającym przystanek autobusowy, w tym w dwóch przypadkach dotyczyło to 
przystanków przy drogach powiatowych w miejscowości Szczepankowo i Omule 
oraz przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Lipy i drodze gminnej 
w miejscowości Susz przy ul. Dworcowej.  

Starosta nieskutecznie sprawował nadzór nad przewoźnikami realizującymi 
przewozy regularne na podstawie wydanych im zezwoleń, co potwierdzają m.in. 
ustalenia dokonane w toku oględzin NIK oraz przeprowadzone przez Starostwo 
kontrole wyłącznie w trybie art. 84 ust. 2 utd. W ocenie NIK, powyższy stan 
faktyczny wskazuje na potrzebę wzmocnienia przez Starostwo nadzoru nad 
przewoźnikami realizującymi usługi publicznego transportu zbiorowego na 
podstawie zezwoleń, w tym poprzez stosowne kontrole. 

Od marca 2011 r. do 15 września 2015 r. Starostwo nie przeprowadziło żadnej 
kontroli przewoźników w zakresie przestrzegania zasad funkcjonowania przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej określonych art. 43 ust. 1 pkt 3 uptz. 

Dyrektor Wydziału Komunikacji podała, że: w Powiecie Iławskim transport drogowy 
osób odbywa się na podstawie wydanych przewoźnikom zezwoleń na wykonywanie 
przewozów regularnych. Zezwolenia te zostały wydane na podstawie przepisów 
ustawy o transporcie drogowym. W związku z tym zarządzanie i kontrola transportu 
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drogowego osób odbywa się w oparciu o przepisy tej ustawy, a nie o przepisy 
art. 43 uptz, ponieważ na terenie powiatu nie funkcjonuje transport w oparciu o tę 
ustawę, w tym przewidziane w niej potwierdzenia zgłoszenia przewozu.   

Najwyższej Izby Kontroli nie podziela stanowiska Pani Dyrektor, bowiem zgodnie 
z art. 22 ust. 1 pkt 4 utd., przewoźnik przedkłada m.in. zobowiązanie do 
umieszczania na przystankach informacji o godz. odjazdów, natomiast stosownie do 
art. 18b ust. 1 pkt 2 utd. – rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości na 
wszystkich wymienionych w rozkładzie przystankach, a każde zezwolenie jest 
ważne wyłącznie z obowiązującym rozkładem jazdy, co koresponduje z wymogami 
wobec organizatora transportu określonymi w uptz, dotyczącymi zapewnienia 
odpowiednich warunków funkcjonowania tego transportu w zakresie m.in. 
korzystania z przystanków komunikacyjnych (art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz 
zarządzania tym transportem poprzez kontrolę przestrzegania przez przewoźników 
zasad jego funkcjonowania (43 ust. 1 pkt 3). 

 (dowód: akta kontroli str. 123-151, 243) 

Starostwo niezwłocznie podjęło działania w celu uzupełnienia znaków przy drogach 
powiatowych, bowiem już 30 września 2015 r. (dzień po oględzinach NIK) znaki 
w miejscowości Szczepankowo i Omule zostały zamontowane. Również na terenie 
miasta Susz uzupełniono brakujący znak oznaczający przystanek. W przypadku 
przystanków, na których brak było rozkładów jazdy lub wymaganych przepisami 
danych, Starostwo telefonicznie zobowiązało przewoźników do uzupełnienia 
braków. W dniu 14 października 2015 r. Starostwo, po sprawdzeniu, czy 
przewoźnicy uzupełnili rozkłady jazdy, wezwało pisemnie dwóch z pięciu 
przewoźników obsługujących trzy z sześciu linii komunikacyjnych objętych 
oględzinami NIK, do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 
wezwania. W wezwaniach podano również, że niewykonanie zaleceń skutkować 
będzie wszczęciem procedury cofnięcia zezwoleń. Jeden z dwóch ww. 
przewoźników obsługujący dwie linie komunikacyjne wykonał zalecenia Starostwa 
uzupełniając brakujące rozkłady jazdy, a jeden (w związku z nieustawieniem znaku 
D15 i niewywieszeniem rozkładu jazdy przez zarządcę drogi wojewódzkiej) wystąpił 
do Starostwa z wnioskiem o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów 
regularnych osób w krajowym transporcie drogowym w zakresie zmniejszenia liczby 
przystanków na tej drodze.   

W sprawie nieobjęcia kontrolą u przewoźników zagadnień związanych 
z obowiązkiem umieszczania na przystankach rozkładów jazdy Starosta podał,  
że zagadnień tych nie kontrolowano, bowiem nie było skarg lub monitów podróżnych 
o utrudnieniach w podróżowaniu. Wskazał też, że obecnie obowiązująca 
(opracowana w toku kontroli NIK) procedura nadzoru i kontroli przewoźników 
zobowiązuje do co najmniej dwukrotnego w ciągu roku sprawdzania przez 
pracowników Starostwa prawidłowego oznakowania przystanków oraz 
zamieszczania na nich aktualnych rozkładów jazdy. 

(dowód: akta kontroli str. 34-38, 152-182) 

3.3. Wbrew wymogom art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. e u.p.t.z., Starostwo nie zapewniło w 
pełni warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, gdyż nie 
opracowało systemu informacji dla pasażerów z uwzględnieniem danych 
o przewoźnikach. 
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Starosta podał, że przewozy regularne na obszarze powiatu odbywają się na 
podstawie wydanych zezwoleń na podstawie utd, a zgodnie z jej zapisami zadanie 
to należało do obowiązków przewoźnika6.   

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Pana Starosty, bowiem 
zapewnienie systemu informacji dla pasażera, zostało z dniem 1 marca 2011 r. 
przypisane Staroście, który wykonuje zadania Powiatu jako organizator publicznego 
transportu zbiorowego.   

 (dowód: akta kontroli str. 34-38, 183) 

3.4. W latach 2013 – 2015 (19 września) do Starostwa nie wpłynęły skargi, ani też 
wnioski dotyczące braku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Powiatu w zakresie 
dostępu do publicznego transportu zbiorowego oraz na przewoźników 
obsługujących linie regularne, na które uzyskali zezwolenie Starosty.  

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

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

4. Organizacja pracy starostwa i wprowadzanie procedur 
postępowania w zakresie realizacji zadań organizatora publicznego 
transportu zbiorowego.  

4.1. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, zadaniami wynikającymi 
z utd zajmował się Wydział Komunikacji, do obowiązków którego należało m.in.: 

- wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego – uprawniających do podjęcia i wykonywania transportu drogowego,  

- udzielanie i cofanie licencji uprawniających do podejmowania i wykonywania 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,  

- wydawanie lub odmowę wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów 

regularnych i przewozów regularnych specjalnych,  

- uzgadnianie wydania zezwolenia z właściwymi organami w zakresie przewozów 

regularnych,  

- przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej przed podjęciem decyzji w sprawie 

wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia,  

- przeprowadzanie co najmniej raz w roku analizy sytuacji rynkowej,  

- przeprowadzanie co najmniej raz na pięć lat kontroli przedsiębiorcy w zakresie 

spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia 

i zaświadczenia o wykonywaniu przewozów. 

Osobami uprawnionymi do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty 
były dwie osoby w Wydziale Komunikacji (Dyrektor i pracownik tego wydziału), 
w ramach posiadanych upoważnień i przyjętych zakresów obowiązków.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Pracownikom Wydziału Komunikacji nie 
określono w zakresach czynności zadań wynikających z uptz, co mogło mieć wpływ 
na nie w pełni prawidłową realizację przez nich zadań. Dopiero w toku kontroli NIK, 
pracownikom ww. Wydziału rozszerzono zakres czynności służbowych 
o wykonywanie zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu 
zbiorowego.  

                                                      
6 art. 20 ust. 1 pkt. 3 ppkt 1a oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym 
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Również zmianę Regulaminu Organizacyjnego rozszerzającą zakres zadań tego 
wydziału o zadania związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego 
wymienione w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, dokonano w toku 
kontroli NIK, uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 października 2015 r., wprowadzając 
zapis „wykonywanie zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu 
zbiorowego”, bez szczegółowego ich określenia. 

Starosta wyjaśnił, że zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa oraz 
zakresach czynności pracowników Wydziału Komunikacji dokonano dopiero w toku 
kontroli NIK, ponieważ decyzję o organizowaniu publicznego transportu zbiorowego 
podjęto 14 lipca 2015 r.  

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Pana Starosty, bowiem Powiat 
został organizatorem publicznego transportu zbiorowego w marcu 2011 r. i od tego 
czasu był obowiązany wykonywać zadania organizatora określone uptz, niezależnie 
od tego czy Powiat planował, czy też nie planował organizowania przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 34-38, 185-220) 

Audytor Wewnętrzny Starostwa już w czerwcu 2013 r., w opinii końcowej  
z czynności doradczych wskazał, że funkcjonujący w Wydziale Komunikacji system 
zarządzania i kontroli przedsiębiorców (m.in. w zakresie spełniania wymogów 
będących podstawą do wydawania zezwoleń) wymaga uzupełnienia, aby 
podejmowane działania i czynności były realizowane w sposób adekwatny, 
skuteczny i efektywny. Rekomendował również opracowanie procedury kontroli 
przewoźników w ww. zakresie, które powinny podlegać skontrolowaniu 
i udokumentowaniu w protokołach kontroli.    

Do dnia kontroli NIK w Starostwie nie opracowano procedur, instrukcji, wytycznych 
w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z organizacją przewozu osób 
na terenie Powiatu Iławskiego, zarówno w oparciu o ustawę o publicznym 
transporcie zbiorowym, jak i ustawę o transporcie drogowym.  

W sprawie braku procedur, instrukcji lub wytycznych w zakresie planowania 
i realizacji zadań związanych z organizacją przewozu osób na terenie Powiatu 
Iławskiego Starosta wyjaśnił, że nie ma obowiązku opracowania takich dokumentów. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że istotą działania audytora wewnętrznego 
jest proponowanie rozwiązań usprawniających działalność jednostki w danym 
obszarze. Dlatego też, zdaniem NIK zasadne jest wykorzystywanie rekomendacji 
przedstawianych przez audytora wewnętrznego Starostwa, których wdrożenie 
mogłoby zapobiec nieprawidłowej w realizacji niektórych zadań w kontrolowanym 
przez NIK obszarze.  

 (dowód: akta kontroli str. 34-38, 118-122, 230) 

Postanowieniem z dnia 15 października 2015 r. Starosta ustalił dwie procedury 
w zakresie działania Wydziału Komunikacji, tj.: 

- wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób 
w krajowym transporcie drogowym,  

- nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem warunków zezwoleń na wykonywanie 
przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym. 

Obie te procedury opracowano na podstawie ustawy o transporcie drogowym. 
Dotyczyły one wydawania i przestrzegania warunków zezwoleń na wykonywanie 
przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym i nie odnosiły się 
do wymogów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  

(dowód: akta kontroli str. 231-235) 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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 Kontroli7, wnosi o: 

1. Opracowanie i wdrożenie systemu informacji dla pasażerów z uwzględnieniem 
danych o przewoźnikach. 

2. Przeprowadzenie kontroli okresowej u przewoźnika obsługującego linie regularne 
Iława - Zalewo przez Boreczno oraz Iława - Zalewo przez Siemiany.  

3. Zapewnienie świadczenia przez przewoźników usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującymi zasadami, m.in. przez 
prowadzenie kontroli w tym zakresie.   

4. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją zadań przez Wydział 
Komunikacji. 

 

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     14  grudnia 2015 r. 

  

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler 
 

Cezary Kasznicki 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

Podpis podpis 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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