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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 

Kontroler Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97521 z dnia 14 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Giżycku (dalej: „Starostwo”), 11-500 Giżycko, Al. 1-go Maja 14 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wacław Strażewicz, Starosta Giżycki od 1 grudnia 2014 r. („Starosta”). Poprzednio,  
od 2 grudnia 2010 r. funkcję Starosty pełnił Mirosław Drzażdżewski. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Powiat Giżycki („Powiat”) od 2011 r. do dnia kontroli NIK nie poddał badaniu potrzeb 
przewozowych mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym 
dostępności do publicznych przewozów pasażerskich, o których mowa w ustawie  
o publicznym transporcie zbiorowym2 („u.p.t.z.”), m.in. z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Wprawdzie Starosta wypełniał obowiązki dotyczące 
wydawania przewoźnikom licencji i zezwoleń na wykonywanie usług przewozowych 
oraz pobierał za to opłaty w trybie ustawy o transporcie drogowym3 („u.t.d.”), a także 
stosownie do u.p.t.z. uzgadniał z właściwymi organami trasy linii komunikacyjnych  
i rozpatrywał skargi dotyczące przewozów, to jednak nie zapewniał w pełni 
odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Nie 
wywiązywał się bowiem z obowiązków jako organizator tego transportu, szczególnie 
w zakresie opracowania systemu informacji dla pasażerów, oceny i kontroli realizacji 
przez przewoźników usług przewozowych, a także kontroli przestrzegania przez 
nich zasad realizacji tych usług, o czym świadczą nieprawidłowości wykazane przez 
WITD oraz wyniki oględzin przeprowadzonych przez NIK. W ramach organizacji 
publicznego transportu zbiorowego Powiat określił przystanki komunikacyjne, 
zasady i stawki opłat dla przewoźników za korzystanie z nich oraz postanowił 
przystąpić do opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego (tzw. „plan transportowy”), zlecając jego opracowanie we wrześniu br.  
z zamiarem uchwalenia w 2016 r. 

Sprawując nadzór nad przestrzeganiem przez przewoźników warunków wydanych 
im licencji i zezwoleń Starosta ograniczył swoje działania do przeprowadzania u nich 
okresowych (5-letnich) kontroli, w ramach których sprawdzał m.in. posiadanie przez 
nich wymaganych dokumentów warunkujących wykonywanie transportu drogowego. 
Za niedostateczny należy uznać nadzór nad przewoźnikami w zakresie wydanych 
im zezwoleń, gdyż nie kontrolowano jakości wykonywanych usług oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa pasażerów. Należy podkreślić, że pracownicy Starostwa realizujący 
zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego nie posiadali 
opracowanych procedur w tym zakresie, a kierowali się zasadami ustnymi, co mogło 
mieć wpływ na zaistnienie nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli. Starosta 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. Z uwagi na złożoność kontrolowanych zagadnień i potrzebę zachowania rzetelności oceny 
funkcjonowania Starostwa w  zakresie objętym kontrolą, zastosowano ocenę opisową. 
2 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440). 
3 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.). 
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sporządzał analizy sytuacji rynkowej w zakresie publicznego przewozu osób, lecz 
nie uwzględniał w nich dostosowania istniejącej komunikacji do potrzeb 
społecznych, wywiązywania się przewoźników z realizacji zadań oraz odniesienia do 
przewidywanych zmian w natężeniu ruchu i uwarunkowań przestrzennych. Nie 
wykonywał też w pełni obowiązków informacyjnych dotyczących realizacji zadań  
w zakresie transportu publicznego, gdyż nie składał regularnie i terminowo 
stosownych informacji Ministrowi Infrastruktury i Marszałkowi Województwa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego 

1.1. Powiat leży na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego i graniczy  
z 7 powiatami: oleckim i ełckim od wschodu, mrągowskim i kętrzyńskim od zachodu, 
piskim od południa oraz węgorzewskim i gołdapskim od północy. Według GUS jest 
zaliczany do podregionu ełckiego i obejmuje 6 gmin: 4 wiejskie (Wydminy, Giżycko, 
Miłki, Kruklanki) oraz po jednej miejsko-wiejskiej i miejskiej (Ryn, Giżycko). Jego 

pow. wynosi 1.120 km², z tego 27% zajmuje miasto i gmina Giżycko. W latach 2013-

2015 Powiat zamieszkiwało średnio 57 tys. osób. Wg GUS największe zaludnienie 
było w gminie Giżycko (123 osoby/km²) – ok. 2-krotnie większe od średniej gęstości 
zaludnienia w Powiecie. 

W badanym okresie, tj. w latach 2013-2015 (do zakończenia kontroli NIK) Starosta 
nie opracował projektu planu transportowego oraz nie organizował publicznego 
transportu zbiorowego na mocy porozumień między powiatami (w zw. z art. 9 ust. 1 
pkt 3 u.p.t.z.), a także nie podejmował badań potrzeb ludności w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-9, 64-69) 

1.2. Umową z 18 września 2015 r. Starosta zlecił zewnętrznej firmie konsultingowej4 
opracowanie planu transportowego oraz dokonanie oceny i prognozy potrzeb 
przewozowych Powiatu, na podstawie ankiet z uwzględnieniem danych określonych 
w art. 12 ust. 1-2 u.p.t.z. oraz § 4 rozporządzenia ws. planu transportowego5,  
z terminem wykonania do 15 grudnia 2015 r. Prognoza ma wskazywać obszary do 
objęcia publicznym transportem zbiorowym i strategiczne węzły przesiadkowe oraz 
kierunki rozwoju transportu i jego ograniczenia względem rozwoju i modernizacji 
infrastruktury drogowo-kolejowej. Plan ma wskazywać sposób i źródła finansowania 
przewozów, pożądany standard i preferencje podróżnych co do środków transportu, 
tryb wyboru operatora i stan infrastruktury przystankowej. Zapłatę wynagrodzenia 
wykonawcy uwarunkowano przyjęciem tego planu uchwałą Rady Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 23-30) 

Wyboru wykonawcy ww. planu dokonała komisja przetargowa powołana przez 
Starostę. W wymaganym terminie ważną ofertę złożył jeden wykonawca, który  
oświadczył, że posiada odpowiednie uprawnienia, niezbędny potencjał techniczno-
kadrowy i ekonomiczno-finansowy oraz doświadczenie i wiedzę gwarantujące 
wykonanie zamówienia, a do oferty załączył referencje dotyczące tych możliwości. 

(dowód: akta kontroli str. 31-39) 

Odnośnie wcześniejszego nieplanowania przez Powiat przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej Starosta wyjaśnił, że z racji liczby mieszkańców poniżej  
80 tys., do opracowania planu transportowego nie był zobowiązany. Brak było 
również środków finansowych na realizację nowych zadań określonych w u.p.t.z.,  

                                                      
4 „BLUE OCEAN” Business Consulting Sp. z oo. z/s w Warszawie. 
5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 117, poz. 684). 
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a potrzeby przewozowe były dotąd spełniane przez prywatnych przewoźników mimo 
braku tego planu. Wskazał, że podejmując decyzję o potrzebie jego opracowania 
(28 maja 2015 r.), kierowano się głównie interesem mieszkańców w przyszłości, 
bowiem brak tego planu utrudniałby organizowanie transportu publicznego według 
wymogów u.p.t.z. i pozbawiałby pasażerów możliwości korzystania z ulg biletowych, 
gdyż od 1 stycznia 2017 r. przewoźnicy nie będą mogli otrzymać refundacji za 
sprzedane bilety ulgowe. Podkreślił potencjalne ryzyko, że wówczas z przyczyn 
ekonomicznych zlikwidowaliby oni część linii komunikacyjnych. Decyzję o potrzebie 
opracowania planu transportowego uzasadniała również uzyskana opinia prawna  
w tym zakresie (12 stycznia 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 40-43) 

W okresie objętym kontrolą Starosta nie sporządził projektu planu transportowego. 
Pomimo braku takiego obowiązku podjął natomiast działania celem opracowania 
tego planu, co było uzasadnione interesem zarówno organizatora publicznego 
transportu zbiorowego, przewoźników i przede wszystkim mieszkańców Powiatu. 
Opracowanie tego planu zlecono firmie konsultingowej, do zadań której należało 
uwzględnienie wszystkich aspektów wymaganych u.p.t.z., w tym oceny i prognozy 
potrzeb przewozowych w Powiecie. 

2. Organizowanie publicznego drogowego transportu zbiorowego 

2.1. Starostwo dokonywało co roku analizy rynku w zakresie regularnych przewozów 
pasażerskich. Z analizy wykonanej na zlecenie Starostwa w 2009 r.6 wynikało, że 
potrzeby przewozowe były spełnione, a przewozy zorganizowane prawidłowo, 
szczególnie w zakresie dowozu uczniów do szkół i pracowników do zakładów pracy. 
Z racji doświadczenia podmiotów obsługujących dotychczas linie komunikacyjne, nie 
zalecano wprowadzania nowych przewoźników, jednakże sugerowano ewentualne 
angażowanie podmiotów miejscowych, które zapewniałyby przewozy w godzinach 
szczytu i w dni wolne od pracy, oferowały bilety ulgowe i miesięczne oraz korzystały 
z przystanków wskazanych przez lokalne samorządy. Analiza wskazywała też na 
potrzebę stałego ulepszania nawierzchni dróg i dostosowania rozkładów jazdy do 
bieżących potrzeb pasażerów. 

(dowód: akta kontroli str. 52-55) 

Opracowane w Starostwie w latach 2013-2014 analizy sytuacji rynkowej w zakresie 
przewozów osób wykazały, że istniejąca sieć komunikacyjna umożliwiała połączenia 
ze wszystkimi sąsiednimi miastami, zaspokajała potrzeby ludności, zapewniała 
obsługę ruchu turystycznego i granicznego, rynek przewozów był zorganizowany 
prawidłowo oraz zapewniał dowóz młodzieży do szkół i pracowników do zakładów 
pracy, a optymalizacja tego rynku była prowadzona poprzez elastyczne zmiany 
rozkładów jazdy. Analizy te podtrzymały sugestie płynące z analizy opracowanej  
w 2009 r. przez firmę zewnętrzną. 

Opracowane analizy nie były poprzedzone badaniami w zakresie przewozowych 
potrzeb mieszkańców oraz nie spełniały wymogów określonych w art. 22a ust. 5 
u.t.d., gdyż nie uwzględniały m. in. dostosowania istniejącej komunikacji do potrzeb 
społecznych, dotychczasowego wywiązywania się przewoźników posiadających 
zezwolenia z realizacji przewozów i stosowanych taryf oraz przewidywanych zmian 
natężenia ruchu i założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Starosta wyjaśnił, że analizy te przeprowadzano tylko w celach orientacyjnych,  
a podstawą do pozytywnej oceny sytuacji rynkowej w zakresie przewozów była 

                                                      
6 „Zbiorcza analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w powiecie giżyckim w 2009 r.” opracowana 
przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie – Wojewódzki Ośrodek Organizacji 
Przewozów Samochodowych w Olsztynie. 
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wystarczająca liczba połączeń komunikacyjnych, które spełniały potrzeby ludności. 
Prawidłowość organizacji przewozów wynikała natomiast z braku skarg podróżnych 
oraz organizacji konsumenckich i turystycznych. 

W ocenie NIK działania Starosty w tym zakresie były niewystarczające, ponieważ 
ustalenie przez organizatora transportu potrzeb przewozowych było niezbędne do 
jego racjonalnej organizacji. Nie można też uznać, że brak skarg podróżnych jest 
dowodem na zaspokojenie tych potrzeb. W związku z tym, że Powiat zlecił 
opracowanie planu transportowego, w ramach którego potrzeby przewozowe mają 
być zbadane, NIK odstąpił od formułowania wniosku pokontrolnego w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 56-71, 306-309) 

2.2. Celem zapewnienia odpowiednich warunków dla funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego, uchwałami z 25 kwietnia 2013 r. Rada Powiatu określiła 
przystanki autobusowe oraz warunki i zasady korzystania z nich (uchwała nr 172),  
a także stawki opłat dla przewoźników za korzystanie z tych obiektów (nr 173)7. 
Zgodnie z uchwałą nr 172 obiekty te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu 
obsługi podróżnych wg aktualnych rozkładów jazdy, a przewoźnicy są zobowiązani 
zatrzymywać pojazdy w zatoce przystankowej lub przy słupku przystankowym,  
z zapewnieniem przepustowości pojazdów i bezpieczeństwa ruchu, przestrzegania 
rozkładu jazdy i nie przekraczania czasu niezbędnego na pobieranie należności za 
bilety (10 min. na dworcach i 5 min. na pozostałych przystankach). W uchwale 
wskazano lokalizację 164 przystanków, w tym 6 przy ul. Kolejowej w Giżycku (na 
dworcu PKS). Wg uchwały nr 173, za korzystanie przez przewoźników z tych 
obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat, ustalono opłaty  
w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku. Na 
stronie BIP Starostwa opublikowano mapy z wykazami tych przystanków oraz wzory 
wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków przez przewoźnika, ich 
wykazu z podaniem linii i dobowej liczby zatrzymań pojazdów oraz oświadczenia 
przewoźnika o wysokości jego miesięcznej opłaty z tego tytułu. Celem konsultacji 
treści projektów ww. uchwał z gminami, w maju 2012 r. dyrektor ZDP8 dokonał 
uzgodnienia proponowanych regulacji z wójtami i burmistrzami (nie wnieśli oni 
uwag) oraz poinformował ich, że środki z ww. opłat będą kierowane na remonty 
przystanków i budowę zatok autobusowych. 

W latach 2013-2015 (wg stanu na 31 października), z tytułu wpłat przewoźników za 
korzystanie z przystanków Powiat uzyskał dochody ogółem w kwocie 62,9 tys. zł,  
z tego po 22,5 tys. zł w latach 2013-2014 oraz 17,9 tys. zł w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 72-87, 298) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że opłaty za korzystanie z powiatowych 
przystanków komunikacyjnych wyliczane były wyłącznie na podstawie liczby 
zatrzymań środków transportu na przystankach. Nie były one zróżnicowane m.in. ze 
względu na wielkość pojazdów. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 4 u.p.t.z. właściwy 
organ ustala stawki opłat z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. 
Potwierdzeniem zasadności zróżnicowania tych opłat w zależności od rodzaju 
taboru transportu jest m.in. wyrok WSA9 z dnia 2 października 2013 r., wg którego 
rozwiązanie analogiczne do przyjętego przez Radę Powiatu zostało uznane za 
sprzeczne z założeniami u.p.t.z., skutkiem czego złożona przez przewoźników 
skarga została uwzględniona. 

                                                      
7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 1913 i 1914. 
8 Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku. 
9 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2013 r. (sygn. III SA/Łd 736/13, LEX Nr 
1388076). 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności   



 

6 

W sprawie tej Wicestarosta podał, że dotychczas nie podejmowano działań celem 
zróżnicowania wysokości opłat w zależności od wielkości pojazdów z uwagi na brak 
zastrzeżeń przewoźników do sposobu naliczania tych opłat. Podał, że w związku  
z uzasadnioną potrzebą zróżnicowania stawek opłat w zależności od wielkości 
pojazdów, wynikającą m.in. z orzecznictwa sądów i opinii niektórych przewoźników, 
w ZDP powstaje obecnie projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający dotychczasowe 
zasady w tym zakresie, z zamiarem ich wprowadzenia od 1 stycznia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 86, 122-123) 

Wbrew wymogom art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. e u.p.t.z., Starostwo nie zapewniło w pełni 
odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, gdyż 
nie opracowało systemu informacji dla pasażerów. 

Wicestarosta nadzorujący funkcjonowanie transportu zbiorowego wyjaśnił, że brak 
systemu informacji nie utrudniał organizacji transportu i nadzoru w tym zakresie,  
a wprowadzenie tego systemu było niemożliwe, gdyż Powiat nie posiadał planu 
transportowego i nie był organizatorem publicznego transportu w rozumieniu u.p.t.z. 
Przyjęcie takiego systemu będzie możliwe dopiero z chwilą opracowania ww. planu, 
który określi zasady finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
i sposób informowania pasażerów o przewozach. Jednocześnie będzie wymagało to 
wyboru operatora i ustalenia cen za jego usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 88, 122-123) 

2.3. W badanym okresie do Starostwa wpłynęły 24 wnioski o wydanie zezwoleń na 
wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, z tego 3 w 2013 r., 19 w 2014 r.  
i 2 w 2015 r. Z liczby tej 23 wnioski rozpatrzono pozytywnie, a jednego nie 
załatwiono (2013 r.) z powodu braku opłaty administracyjnej (rezygnacja przewoźnika). 
Badanie 5 postępowań o wydanie zezwoleń, tj. 2 z 2013 r. (nr 91 i 93), 2 z 2014 r. 
(nr 95 i 106) i jednego z 2015 r. (nr 114), wykazało, że we wszystkich przypadkach: 

− wnioski były kompletne; wnioskujący załączyli proponowany rozkład jazdy, 
schemat linii, potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków, 
zobowiązanie do umieszczania na nich informacji o godzinach odjazdów, cennik  
i wykaz pojazdów z liczbą miejsc (wg art. 22 ust. 1 pkt 1-6 u.t.d.); 

− wydanie zezwolenia poprzedzono analizą złożonego wniosku oraz dokonano 
niezbędnych uzgodnień z wójtami i burmistrzami właściwymi ze względu na 
planowany przebieg linii komunikacyjnej (art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy); 

− uzyskano pozytywną opinię powiatowego rzecznika konsumentów w trybie  
art. 22a ust. 6 u.t.d.; 

− zezwolenie wydano wg wymaganego wzoru podając warunki wykonywania 
przewozów i przebieg trasy, w tym miejscowości początkowe, przystankowe  
i docelowe przewozów (art. 20 ust. 1 pkt 1-3); 

− zezwolenie wydano z zachowaniem terminów urzędowych określonych w art. 35 
§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego10 (dalej: „K.p.a.”); 

− wnioskujący wnieśli opłaty w wysokości wynikającej z rozporządzenia w sprawie 
opłat za czynności administracyjne11, tj. 300-450 zł za zezwolenie (w zależności 
od okresu przewozów) i 1% tej kwoty za każdy wypis (łącznie 1.865,50 zł); 

 

                                                      
10 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – tekst jednolity). 
11 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości 
opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie 
certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
4 grudnia 2007 r. w sprawie jw. (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726 ze zm.). 
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− nie było przesłanek do odmowy udzielenia zezwolenia (art. 22a ust. 1 pkt 2) oraz 
nie stwierdzono zmiany lub cofnięcia wydanego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 89-92, 284-297) 

Jeden przypadek cofnięcia zezwolenia na wykonywanie transportu zbiorowego osób 
wystąpił w toku kontroli NIK (12 listopada). Na podstawie informacji przedsiębiorcy 
A.L. „Przewozy Krajowe i Zagraniczne”, Wydział Komunikacji („WK”) wszczął 
postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia nr 113 z 30 marca br. na przewozy 
regularne dla PKS na trasie Giżycko – Wydminy – Orłowo. Uzasadnieniem cofnięcia 
zezwolenia, w myśl art. 24 ust. 4 pkt 3 u.t.d., był brak uruchomienia tej linii  
z przyczyn niezależnych od PKS, co potwierdził jego kierownik naczelnikowi WK. 

(dowód: akta kontroli str. 276-279) 

Starosta nie zapewnił w pełni odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego, gdyż nie opracował systemu informacji dla pasażerów. 
Wprawdzie Starosta sporządzał co roku analizy sytuacji rynkowej w zakresie 
potrzeb transportu zbiorowego, to jednak nie były one poprzedzone badaniami  
w tym zakresie oraz nie uwzględniały m. in. dostosowania istniejącej komunikacji do 
potrzeb społecznych, dotychczasowego wywiązywania się przewoźników z realizacji 
usług i stosowanych taryf oraz przewidywanych zmian natężenia ruchu i założeń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powiat wywiązał się  
z obowiązku określenia przystanków autobusowych, warunków i zasad korzystania 
z nich oraz stawek opłat dla przewoźników. Niemniej, ustalenie jednakowych stawek 
opłat dla wszystkich przewoźników nie było w pełni zgodne z założeniami u.p.t.z., 
wg których stawki te powinno się ustalać w uwzględnieniem niedyskryminujących 
zasad. Starosta wywiązywał się natomiast prawidłowo z obowiązków w zakresie 
wydawania zezwoleń na wykonywanie publicznego przewozu osób. 

3. Zarządzanie publicznym drogowym transportem zbiorowym 

3.1. W badanym okresie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Powiatu, na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę, świadczyło  
5 podmiotów obsługujących 46 linii komunikacyjnych o łącznej dług. 3.968 km, tj.: 

1) PKS Mrągowo Sp. z o.o. z/s w Mrągowie („PKS”) – 21 linii o dług. 857 km, 

2) Gminny Zakład Komunalny Bystry Sp. z oo. („GZK”) – 16 linii (2.606 km), 

3) A.L. „Przewozy Krajowe i Zagraniczne” z/s w Mazuchówce – 5 linii (287 km), 

4) S.G. „Bus Transport” z/s w Giżycku – 2 linie (125 km), 

5) K.Z. „Przewozy Pasażerskie Autobusem” – 2 linie (93 km). 

(dowód: akta kontroli str. 244-245) 

3.2. Stosownie do kompetencji określonych w art. 83-85 u.t.d., w badanym okresie 
Starosta kontrolował przedsiębiorców w zakresie wydanych im licencji na usługi  
w zakresie przewozów drogowych. Kontrole przeprowadzone u 4 przedsiębiorców  
(3 w czerwcu 2015 r. i jedna w toku kontroli NIK) wykazały, że spełniali oni warunki 
wykonywania transportu drogowego określone w u.t.d. i rozporządzeniu WE12, gdyż 
przedstawili kontrolującym dane i informacje określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r.13, w tym dotyczące m.in.: 

− spełniania przez kierowców wymagań wynikających z przepisów o transporcie  
i ruchu drogowym oraz dotyczących kierujących pojazdami; 

                                                      
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.  ustanawiające 
wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE 
(Dz. Urz. L 300 z 14 listopada 2009 r., str. 51-71). 
13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik 
drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1217). 
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− posiadania bazy transportowej (spełnianie wymogu z art. 4 pkt 21a u.t.d.); 

− wymogu dobrej reputacji (art. 5c ust. 1 pkt 1 u.t.d. i art. 6 rozporządzenia WE) 
oraz niekaralności, w tym za przestępstwa zawodowe; 

− posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych przez osobę zarządzającą 
transportem (art. 4 rozporządzenia WE); 

− pojazdów, którymi wykonywany jest transport drogowy oraz kserokopii dowodów 
rejestracyjnych tych pojazdów; 

− posiadania polisy OC przewoźnika drogowego (art. 7 ww. rozporządzenia). 

Powyższe kontrole przeprowadzono z wymaganą częstotliwością, tj. co najmniej raz 
na 5 lat (art. 84 ust. 2 u.t.d.). W ich toku nie ujawniono nieprawidłowości mogących 
być podstawą zawieszenia lub cofnięcia ww. licencji (art. 90). 

(dowód: akta kontroli str. 100-108, 243) 

W latach 2013-2015 (do zakończenia kontroli NIK), Starosta przeprowadził tylko 
jedną kontrolę doraźną jednego z 5 przewoźników (PKS) na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 7 u.t.d., tj. z udziałem Policji podczas przewozu osób na linii Giżycko – 
Marcinowa Wola w dniu 21 października 2015 r. Stwierdzono wówczas, że pojazd 
był oznakowany niewłaściwym szyldem, a kierowca nie posiadał wypisu zezwolenia 
na przewozy w ramach tej linii, cennika, rozkładu jazdy i regulaminu przewozów 
(dostarczono w trakcie tej kontroli) oraz pobierał opłaty niezgodne z obowiązującym 
cennikiem (wyższe o 40 i 60 gr.). 

Na podstawie art. 92a ust.1 i 6 u.t.d., 23 października 2015 r. naczelnik WK wszczął 
postępowanie administracyjne wobec PKS, w związku z niespełnianiem przez ten 
podmiot obowiązku wynikającego z art. 22b ust. 1 ww. ustawy, tj. niezgłoszenia 
Staroście zmian cennika przewozów (art. 22 ust. 1 pkt 5 tej ustawy). Decyzją z dnia 
10 listopada 2015 r. Starosta nałożył na PKS karę pieniężną w wysokości 800 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 109- 112, 243, 280-283) 

W toku kontroli NIK (23 października 2015 r.) WK otrzymał z WITD14 informację,  
że w badanym okresie nie było sytuacji uzasadniających wszczęcie procedury 
cofnięcia uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób lub zezwoleń na 
wykonywanie przewozów w ramach linii regularnych. WITD podała, że najczęstsze 
uchybienia stwierdzane podczas kontroli dotyczyły: 

− braku wymaganego do kontroli dokumentu; 

− zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdu skutkujących zatrzymaniem dowodu 
rejestracyjnego i skierowaniem na badanie techniczne po usunięciu usterek; 

− naruszenia przepisów u.t.d. w zakresie przewozu osób. 

(dowód: akta kontroli str. 210, 243) 

W zakresie wykonywania przewozów osób na podstawie zezwoleń wydanych przez 
Starostę, w okresie od 1 września do 2 grudnia 2015 r. WITD skontrolowała tabor 
przewoźników także na zlecenie centrali NIK przeprowadzając ogółem 45 kontroli 
pojazdów, w tym należących do PKS (20 pojazdów), GZK (11), K.Z. „Przewozy 
Pasażerskie Autobusem” (8) i A.L. „Przewozy Krajowe i Zagraniczne” (6). Kontrole 
te wykazały, że:                                                                                                                                                

− w 28 przypadkach (62,2%) nie stwierdzono naruszeń przepisów w zakresie 
przewozu osób oraz nie wniesiono zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdów 
skutkujących zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego;                                                                 

                                                      
14 Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Olsztynie. 
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− w 12 przypadkach, mimo braku uchybień w zakresie przewozów, stwierdzono 
usterki techniczne pojazdów i zatrzymano dowody rejestracyjne na podstawie 
art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy – Prawo o ruchu drogowym15 („P.r.d.”);                        

− w 5 przypadkach stwierdzono brak wymaganych dokumentów  pouczając o tym 
jedynie kierowców, za wyjątkiem wszczęcia postępowania wobec jednego. 

(dowód: akta kontroli str. 310-317) 

W badanym okresie Starosta nie kontrolował przewoźników w zakresie jakości 
przewozów regularnych wykonywanych na podstawie zezwoleń, czyli w odniesieniu 
do obowiązków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.z., dotyczących obowiązku 
oceny i kontroli realizacji usług publicznego transportu publicznego. 

Odnośnie braku takich kontroli Starosta wyjaśnił, że nie dokonywał ich z powodu 
braku sygnałów od mieszkańców i organów kontroli (Policja, WITD) świadczących  
o potrzebie kontroli w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 200-201, 243) 

3.3. W zakresie stanu technicznego pojazdów używanych do transportu zbiorowego, 
w latach 2013-2015 (do 30 września) przewoźnicy byli kontrolowani przez WITD  
i Policję. Analiza 33 kontroli zakończonych zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego 
na podstawie „P.r.d.”, tj. 14 kontroli przeprowadzonych przez WITD oraz 19 przez 
Policję, wykazała, że podstawą do zatrzymania tych dowodów były np. niesprawne 
światła i hamulce, uszkodzone szyby, nieszczelne układy pneumatyczne, nadmierne 
zużycie bieżników opon (art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ww. ustawy). Ponadto,  
3 dowody zatrzymano także ze względu na brak aktualnych badań technicznych 
(art. 132 ust. 1 pkt 2). Wszystkie dowody zwrócono przewoźnikom po wykonaniu 
tych badań zleconych przez ww. organy (art. 81 ust. 8 pkt 1). 

(dowód: akta kontroli str. 113- 114) 

3.4. Wydawanie przez Starostę zezwoleń na transport zbiorowy w okresie od  
30 maja 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. było przedmiotem kontroli sprawdzającej 
przeprowadzonej przez WITD. Dotyczyła ona nieprawidłowości ujawnionych przez 
ten organ podczas kontroli doraźnej w 2012 r. W toku kontroli sprawdzającej nie 
stwierdzono nieprawidłowości ujawnionych podczas wcześniejszej kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 115-121)  

3.5. W latach 2013-2015 (III kwartał), do Starostwa wpłynęły trzy skargi związane  
z funkcjonowaniem drogowego transportu pasażerskiego. Jedna skarga (z 20 marca 
2013 r.) dotyczyła niewłaściwego wykonywania obowiązków przez naczelnika WK, 
zaś dwie pozostałe były skargami na przewoźników. 

Wobec skargi na naczelnika WK, Starosta poinformował skarżącego (w terminie 
określonym w K.p.a), że uznał ją za niezasadną w zakresie braku kompetencji  
i stronniczości w postępowaniu naczelnika oraz jego niewłaściwego podejścia do 
prowadzonych spraw. Odnośnie niezachowania ustawowych terminów na udzielenie 
informacji publicznej poinformował, że upomniał naczelnika i polecił mu wzmożenie 
nadzoru nad terminowym załatwianiem spraw, ich analizą i przetwarzaniem. 

Skargę na jednego z przewoźników przekazano Policji i ZDP z prośbą o kontrolę  
w zakresie będącym przedmiotem tej skargi. Kontrola przeprowadzona przez WITD 
potwierdziła wykonywanie przez ten podmiot przewozów niezgodnie z warunkami 
zezwolenia. Wobec tego przewoźnika WK wszczął postępowanie administracyjne. 
Kontrola przeprowadzona przez Policję wykazała wyeliminowanie nieprawidłowości. 

Skarga na drugiego przewoźnika (PKS) dotyczyła zawieszenia jego kursów na linii 
Giżycko – Doba – Giżycko, co uzasadniał on przyczynami ekonomicznymi (bardzo 
                                                      
15 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 
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małe przychody w okresie letnim). W dniu 2 września 2015 r. Starosta wydał 
zezwolenie na przewóz osób na ww. linii innemu przewoźnikowi (GZK). 

(dowód: akta kontroli str. 145-155, 243) 

3.6. W dniu 7 października 2015 r. kontroler NIK, w obecności przedstawicieli ZDP  
i naczelnika WK przeprowadził oględziny 36 wybranych przystanków (22% spośród 
164 pozostających w badanym okresie w zarządzie Powiatu), z których korzystało 
wszystkich 5 przewoźników świadczących usługi w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Powiatu. W wyniku oględzin stwierdzono m.in., że: 

− wszystkie przystanki oznakowano tablicą D-15, przy czym na tablicy przy  
ul. Wiejskiej w Giżycku przewoźnik (GZK) zamieścił ogłoszenie o zmianie trasy; 

− 22 zlokalizowano przy zatokach autobusowych, 16 wyposażono w ławki, a 10  
w wiaty przystankowe; 

− na 17 przystankach były rozkłady jazdy z danymi przewoźników, zgodne ze 
zgłoszeniami dołączonymi do wniosków o wydanie zezwoleń na przewozy; 

− 4 przystanki służyły tylko wysiadającym; 

− w obrębie przystanku przy ul. 1 Maja 14 w Giżycku rozkłady jazdy umieszczono 
na skrzyni gazowej zamiast na słupku przystankowym;  

− na jednym przystanku na żądanie nie było tabliczki z jego numerem (Paprotki 
Kolonia na linii Giżycko – Jagodne Wielkie – Paprotki – Giżycko). 

(dowód: akta kontroli str.156-196) 

Dyrektor ZDP podał, że brakującą tabliczkę uzupełniono, a ogłoszenie ze znaku 
przystankowego przy ul. Wiejskiej w Giżycku zostało usunięte, z jednoczesnym 
pouczeniem GZK o zakazie ingerencji w to oznakowanie. 

(dowód: akta kontroli str.197-199) 

Spośród 36 przystanków poddanych oględzinom 14 z nich funkcjonowało bez zatoki 
autobusowej, 20 nie wyposażono w ławki, a 26 w wiaty przystankowe. W sprawie tej 
Starosta wyjaśnił, że podejmował działania w zakresie zwiększenia standardów 
jakościowych w zakresie przystanków pozostających w jego zarządzie. W ramach 
środków finansowych pozyskanych od przewoźników za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych (62,9 tys. zł), w 2014 r. dokonano m.in. renowacji bądź wymiany 
oznakowania pionowego i poziomego, remontów zatok autobusowych i naprawy 
nawierzchni peronów. W kolejnych latach zakłada się kontynuację ww. działań, gdyż 
planowane jest wykonanie peronów przy zatokach autobusowych i budowa nowych 
zatok. Nadmienił również, że budowa i remonty wiat oraz utrzymanie porządku na 
przystankach należą do zadań poszczególnych gmin. 

(dowód: akta kontroli str. 156-159, 200-201, 298) 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 u.t.d., do wniosku o wydanie zezwolenia na usługi 
przewozów regularnych w transporcie drogowym dołącza się m.in. zobowiązanie do 
umieszczania na przystankach informacji o godz. odjazdów, natomiast stosownie do 
art. 18b ust. 1 pkt 2 u.t.d. – rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości 
na wszystkich podanych w rozkładzie przystankach, co koresponduje z wymogami 
wobec organizatora transportu określonymi w u.p.t.z., dotyczącymi zapewnienia 
odpowiednich warunków funkcjonowania tego transportu w zakresie korzystania  
z przystanków (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). 

Przeprowadzone oględziny wykazały, że Starosta nie wywiązał się w pełni  
z nadzoru tych obowiązków, gdyż na 15 przystankach (46,9%) brakowało rozkładu 
jazdy, danych adresowych przewoźnika i informacji dla pasażerów, a w jednym 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

11 

przypadku rozkład jazdy dotyczył innej linii przewozowej obsługiwanej przez PKS. 
Braki te dotyczyły wszystkich 5 przewoźników, którzy na etapie ubiegania się  
o zezwolenie na wykonywanie transportu załączyli do wniosku zobowiązanie do 
umieszczania rozkładu jazdy na przystankach. 

Starosta podał, że dotychczas nie planowano objęcia kontrolą przestrzegania tego 
obowiązku, kierując się brakiem skarg i wniosków podróżnych w zakresie utrudnień 
w podróżowaniu, a także brakiem informacji Policji i WITD w tym zakresie. Wyjaśnił, 
że po przeprowadzonych oględzinach wezwał ww. przewoźników do uzupełnienia 
rozkładów jazdy, lecz niektórzy z nich oświadczyli, że rozkłady te są często 
niszczone, ale stwierdzone braki są na bieżąco uzupełniane. 

W ocenie NIK, powyższy stan faktyczny wskazuje na potrzebę wzmożenia przez 
Starostwo nadzoru nad przewoźnikami realizującymi usługi publicznego transportu 
zbiorowego na podstawie zezwoleń, w tym poprzez stosowne kontrole. 

(dowód: akta kontroli str. 156-159, 200-201) 

3.7. Według danych ZDP, na utrzymanie przystanków wydatkowano w badanym 
okresie ogółem 180,1 tys. zł (ok. 3-krotnie więcej niż pozyskano od przewoźników), 
z tego 62,9 tys. zł w 2013 r., 92,7 tys. zł w 2014 r. i 24,5 tys. zł w 2015 r. W ramach 
tych wydatków odpowiednio 52,9 tys. zł, 86 tys. zł i 16,6 tys. zł stanowiły koszty prac 
konserwacyjno-remontowych (84,1%, 92,8%, 67,8%) dotyczących głównie zatok 
autobusowych i peronów. Budowę 13 nowych zatok (4 w 2013 r., 2 w 2014 r. i 7  
w 2015 r.) sfinansowano w ramach wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg. 
Wydatki ujęto w rocznych sprawozdaniach budżetowych Rb-28S, w rozdziale 60014 
§ 6050 – „Drogi publiczne powiatowe – wydatki inwestycyjne”. 

(dowód: akta kontroli str. 298-301) 

3.8. W ramach obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych dotyczących realizacji 
publicznego transportu zbiorowego, w badanym okresie Starosta. 

• Na podstawie art. 83 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 1 u.t.d. przedstawiał co pół 
roku 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. W latach 2014-2015 Starosta złożył te informacje 21 stycznia  
i 21 lipca 2014 r. oraz 12 lutego i 9 lipca 2015 r., natomiast w 2013 r. złożył tylko 
jedną informację – 4 lutego; 

• Na podstawie art. 49 ust. 1 u.p.t.z., wg formularza określonego w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury16, złożył Marszałkowi Województwa (20 lutego 2015 r.) 
informację za 2014 r. dotyczącą transportu zbiorowego, wykazując 5 podmiotów 
wykonujących przewozy na 5 liniach, 71 autobusów pozostających w dyspozycji 
tych podmiotów (47 o poj. 18-50 miejsc i 24 powyżej 50 miejsc) i 164 przystanki. 

(dowód: akta kontroli str. 211-235) 

1. Zgodnie z art. 83 ust. 3 u.t.d., ww. informacje należało przedstawiać Ministrowi 
Infrastruktury i Rozwoju w terminie do 15 stycznia i 15 lipca każdego roku. Starosta 
w ogóle nie złożył jednej informacji – za I półrocze 2013 r., dwie informacje złożył  
z 6-dniowym opóźnieniem (za II półrocze 2013 r. i I półrocze 2014 r.) oraz po jednej 
z opóźnieniem 20 i 28 dni (za II półrocza 2012 r. i 2015 r.). 

Starosta wyjaśnił, że brak jednej informacji i opóźnienia w złożeniu pozostałych 
wynikały z niedopatrzenia i opieszałości pracowników WK. 

(dowód: akta kontroli str. 211, 221-235, 238-242) 

                                                      
16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji 
dotyczących publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 86, poz. 473). 
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2. Wbrew dyspozycji art. 49 ust. 1 u.p.t.z., zobowiązującej do przekazywania 
Marszałkowi informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego w terminie 
do 31 stycznia każdego roku, Starosta nie złożył tych informacji za 2012 r. i 2013 r., 
zaś informację za 2014 r. złożył z opóźnieniem 20 dni. 

Starosta wyjaśnił m.in., że brak informacji za 2012 r. 2013 r. wynikał z przeoczenia  
i niejasności przepisów, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8, 9 i 11 u.p.t.z., organizator 
i operator transportu publicznego to podmioty, które podpiszą umowę o świadczenie 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej, a przewoźnik to ten, który po  
1 stycznia 2017 r. otrzyma potwierdzenie zgłoszenia przewozu. 

NIK nie podziela jednak tego stanowiska, ponieważ z art. 6 ust. 1 pkt 3 u.p.t.z. 
wynika, że publiczny transport zbiorowy może być wykonywany również przez 
przewoźnika spełniającego warunki do podejmowania i wykonywania działalności  
w zakresie przewozu osób, określone m.in. w u.t.d., a tacy przewoźnicy wykonywali 
publiczny transport zbiorowy na terenie Powiatu na podstawie zezwoleń. Należy 
przy tym podkreślić, że w formularzu do sporządzania przedmiotowych informacji 
dla Ministra Infrastruktury i Rozwoju (wg zał. nr 2 do ww. rozporządzenia) określono,  
iż w składanych informacjach należy podawać również dane dotyczące przewozów 
wykonywanych na podstawie zezwoleń. 

(dowód: akta kontroli str. 211-220, 236-242) 

3.9. W badanym okresie, na poszczególnych liniach przewozowych nie stwierdzono 
przypadków: 

− okoliczności, o których mowa w art. 20a ust. 1-3 u.t.d., uniemożliwiających 
przedsiębiorcom wykonywanie transportu osób wg warunków określonych  
w zezwoleniach i wymagających wydania przez Starostę decyzji ws. odstępstw 
od tych warunków; 

− działań i zaniechań przewoźników, które zagrożone są karami pieniężnymi 
określonymi w art. 92 ust. 1-4 i art. 92a ust. 1 u.t.d. 

(dowód: akta kontroli str. 243) 

Starosta prawidłowo realizował zadania przeprowadzania okresowych kontroli 
podmiotów w zakresie wydanych im licencji na przewozy drogowe oraz dotyczące 
rozpatrywania skarg dotyczących publicznego transportu zbiorowego. W badanym 
okresie Starosta nie kontrolował natomiast przewoźników w zakresie jakości usług 
przewozowych wykonywanych na podstawie zezwoleń. Nie wywiązał się także  
w pełni z obowiązku składania właściwym organom informacji o stanie realizacji 
publicznego transportu zbiorowego. 

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

4.1. Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych17, 
Starosta miał obowiązek zapewnić kontrolę zarządczą w kierowanej przez siebie 
jednostce. Wprawdzie nie określił on wewnętrznych procedur w zakresie planowania 
i realizacji zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego, 
(celem podziału obowiązków i współdziałania pracowników w tym zakresie terminów 
opracowania analiz i projektów oraz etapów ich realizacji i monitorowania wyników), 
jednakże nadzór i kontrola zarządcza w tym zakresie były prowadzone w Starostwie 
w oparciu o regulamin organizacyjny („RO”) i zakresy obowiązków urzędników 
zajmujących się sprawami związanymi z przewozami o charakterze publicznym.  

                                                      
17 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 
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Z RO uchwalonego przez Radę Powiatu 26 kwietnia 2012 r. wynika, że sprawami  
w zakresie zadań określonych w u.t.d. zajmował się WK, do zadań którego należało: 

− wydawanie i cofanie licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy; 

− wydawanie i cofanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne poza 
granicami jednej gminy; 

− wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby 
własne oraz wypisów z zaświadczeń; 

− uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie planowanych przebiegów regularnych 
linii komunikacyjnych wydawanych przez inne organy; 

− kontrola przedsiębiorców w zakresie wykonywania transportu drogowego lub 
przewozów na potrzeby własne; 

− przygotowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie przewozów regularnych. 

Osobami uprawnionymi w WK do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu 
Starosty były trzy osoby, w tym naczelnik i dwóch inspektorów, którzy w ramach 
przyjętych zakresów obowiązków realizowali ww. zadania. 

Zgodnie z RO, działalność WK i sprawy związane z transportem publicznym 
nadzorował Wicestarosta, do którego zadań należało także wykonywanie czynności 
w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Starostę, w tym 
zadań przypisanych Staroście w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia 
przez niego funkcji. 

W okresie, gdy Starostą był Mirosław Drzażdżewski (od 2 grudnia 2010 r. do 30 
listopada 2014 r.), uchwałą z dnia 30 grudnia 2010 r. Zarząd Powiatu („Zarząd”) 
uprawnił ówczesnego Wicestarostę Wacława Strażewicza do składania oświadczeń 
woli w sprawach bieżących w ramach planu finansowego na dany rok budżetowy 
(jednoosobowo). Uchwałą z dnia 10 grudnia 2014 r., kiedy funkcję Starosty pełnił 
Wacław Strażewicz, Zarząd udzielił takiego upoważnienia obecnemu Wicestaroście 
Mirosławowi Drzażdżewskiemu. 

NIK zwraca uwagę, że w zakresie zadań WK i zakresach czynności pracowników 
WK nie ujęto zadań nałożonych na organizatora przewozów przez u.p.t.z., a także 
nie opracowano procedur postępowania w tym zakresie. Zdaniem NIK brak takich 
regulacji i procedur mógł niekorzystnie wpływać na wykonywanie lub terminowość 
wykonania zadań organizatora przez jego pracowników. 

Wicestarosta wyjaśnił, że brak pisemnych ww. procedur postępowania wynika stąd, 
że zadania i kompetencje w tym zakresie zostały ujęte w RO, a podział obowiązków 
określono w ramach WK i ZDP. Odrębne szczegółowe procedury zostaną natomiast 
wprowadzone z chwilą opracowania planu transportowego, który określi skalę 
przewozów i zasady organizacji ich rynku oraz spowoduje potrzebę utworzenia 
Wydziału Komunikacji i Transportu (w miejsce WK). 

(dowód: akta kontroli str. 10-22, 122-123, 302-305)  

4.2. Zgodnie z Księgą Jakości (normy ISO) zatwierdzoną przez Starostę 1 września 
2011 r. i 21 października br. (wyd. 4 i 5), w zakresie wydawania licencji, zezwoleń  
i zaświadczeń dotyczących transportu zbiorowego, WK stosuje wyłącznie procedury 
ustne. Ze sprawozdania z realizacji celów operacyjnych w 2013 r. wynika, że  
w zakresie przewozów dokonano w Starostwie zbiorczej analizy sytuacji rynkowej 
rezygnując z usług firmy zewnętrznej. Wg sprawozdania za 2014 r., pracownicy WK 
wzięli udział w 4 szkoleniach z zakresu prowadzonych spraw oraz przeprowadzili  
22 kontrole podmiotów wykonujących usługi transportu zbiorowego, stwierdzając 
zgodność jego wykonywania z przepisami u.p.t.z. 
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Mimo braku procedur dotyczących planowania i realizacji publicznego transportu 
zbiorowego, w Starostwie dokonywano analizy ryzyk związanych z tymi procesami  
i ustalano mechanizmy kontroli. Zarządzeniem z 4 sierpnia 2015 r. Starosta 
wprowadził politykę zarządzania ryzykiem, wg której pracownicy mają obowiązek 
ustalania celów operacyjnych i zagrożeń ich wykonania oraz przekazywania tych 
danych pracownikowi ds. kontroli zarządczej w terminie do końca każdego roku. 
Określone ryzyka mają być analizowane co do ich prawdopodobieństwa, wartości  
i skutków wystąpienia. Określany będzie także mechanizm kontrolny, reakcje  
i zabezpieczenia. Ponadto pracownicy przechodzą szkolenia i prowadzą rejestr 
stwierdzonych ryzyk (monitoring). 

Starosta wyjaśnił, że analizy ww. ryzyk prowadzone są corocznie w ramach audytu 
przez uprawnionego audytora i naczelnika WK. Zarządzanie ryzykiem wspierane 
jest polityką jakości i kontrolami wewnętrznymi, których wyniki analizują też Zarząd  
i Rada Powiatu. 

W ramach Księgi Jakości Starosta wprowadził procedury, które są przydatne  
w procesie nadzoru funkcjonowania transportu zbiorowego, w tym dotyczące m.in.: 

− wydawania decyzji administracyjnych (obieg dokumentów od momentu złożenia 
wniosku przez klienta do wydania ostatecznej decyzji); 

− udostępniania informacji o danych osobowych (na wniosek uprawnionych osób); 

− dostępu do informacji publicznej (w celu komercyjnym i niekomercyjnym); 

− rozpatrywania skarg i wniosków (zgodnie z przepisami K.p.a.); 

− zawierania umów cywilnoprawnych (przekazywanie i otrzymywanie dotacji, 
przekazywanie zadań, zamówienia usług, dostaw lub robót); 

− udzielania zamówień publicznych (o wartości do i powyżej 30 tys. euro). 

(dowód: akta kontroli str. 40-51, 246-275) 

Starosta zapewnił kontrolę zarządczą i warunki organizacji pracy dotyczące 
publicznego transportu zbiorowego. Wprowadził zasady zarządzania ryzykiem  
i podzielił obowiązki w tym zakresie pomiędzy pracowników. Działania te nie były 
jednak w pełni wystarczające. W zakresach czynności pracowników WK nie ujął 
zadań nałożonych na organizatora przewozów oraz nie opracował pisemnych 
procedur postępowania w tym zakresie. Mogło to mieć negatywny wpływ na 
wykonanie lub terminowość wykonania zadań organizatora publicznego transportu 
zbiorowego przez jego pracowników. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK18, wnosi o: 

1. Dokonywanie analiz w zakresie transportu zbiorowego w oparciu o potrzeby 
społeczne, oceny funkcjonowania przewoźników i uwarunkowania przestrzenne. 

2. Systematyczne i terminowe przekazywanie właściwym organom informacji  
w zakresie transportu zbiorowego. 

3. Opracowanie systemu informacji dla pasażerów. 

4. Wzmożenie bieżącego nadzoru i kontroli przewoźników w zakresie realizacji 
usług publicznego transportu zbiorowego. 

                                                      
18 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm.). 
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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 niniejszego 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 niniejszego 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:  
Edward Odojewski 

główny specjalista kontroli państwowej 
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