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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 Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 97507  z dnia  1 września 2015 r.  

      (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Ełku (dalej „Starostwo”), 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Chojnowski, od dnia 22 grudnia 2014 r. Starosta Ełcki (dalej „Starosta”). 
Wcześniej, od 30 listopada 2006 r., funkcję tę pełnił Krzysztof Piłat.                                                                                                          

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Powiat Ełcki (dalej „Powiat”), który od 2011 r. jest organizatorem publicznego 
drogowego transportu zbiorowego, do czasu kontroli NIK, nie poddał badaniu  
potrzeb przewozowych mieszkańców Powiatu w publicznym transporcie zbiorowym. 
Badania takie prowadzone są obecnie przez firmę wykonującą plan 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (dalej „plan 
transportowy”), w ramach umowy z dnia 11 września 2015 r. Działania Powiatu jako 
organizatora publicznego transportu zbiorowego ograniczyły się m.in. do wydawania 
przewoźnikom licencji oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na 
wnioskowanych przez nich liniach, pobierania za to opłat, uzgadniania z właściwymi 
organami przebiegu linii komunikacyjnej, przeprowadzania kontroli u przewoźników  
i rozpatrywania skarg dotyczących funkcjonowania transportu zbiorowego, 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat oraz 
określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez przewoźników, 
przekazywania wymaganych ustawowo informacji do właściwego ministra ds. 
transportu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

W czerwcu 2015 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania 
planu transportowego, którego przedłożenie Radzie Powiatu Ełckiego (dalej „Rada 
Powiatu”) do uchwalenia planowane jest w drugim kwartale 2016 r.,  
z datą obowiązywania od 1 lipca przyszłego roku. Decyzja Zarządu wynikała 
głównie z obawy przed reakcją mieszkańców, gdy po 1 stycznia 2017 r. przewoźnicy 
komercyjni, którzy nie będą już otrzymywali refundacji za sprzedane bilety ulgowe, 
przestaną honorować uprawnienia mieszkańców do ulgowych przejazdów. Ponadto 
istnieje ryzyko, że brak refundacji za sprzedane bilety ulgowe, spowoduje, że 
przewoźnicy, ze względów ekonomicznych, mogą zlikwidować część 
dotychczasowych linii przewozowych.  

                                                      
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. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego. 

Według rocznika statystycznego GUS w Olsztynie, w 2013 r. Powiat liczył 89.477 
mieszkańców2. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  
o publicznym transporcie zbiorowym3 (dalej „uptz”), w przypadku planowanego 
organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, plan transportowy 
opracowuje m.in.: powiat liczący co najmniej 80 000 mieszkańców - w zakresie linii 
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich.  

W dniu 21 listopada 2013 r. Zarząd podjął decyzję, że nie będzie opracowywany  
plan transportu dla Powiatu. 

Jak wyjaśnił Starosta Zarząd, podejmując taką decyzję, kierował się brakiem 
środków finansowych na realizację nowych zadań wynikających z uptz oraz 
przyjęciem założenia, że potrzeby przewozowe mieszkańców Powiatu (nawet po  
1 stycznia 2017 r.) mogą być realizowane przez przewoźników komercyjnych. Poza 
tym Zarząd uznał, że decyzje tę winien podjąć nowy samorząd (po wyborach  
w 2014 r.), który będzie ją bezpośrednio realizował. 

W czerwcu 2015 r. nowy Zarząd podjął decyzję o opracowywaniu planu 
transportowego i jak podał Starosta, przy jej podejmowaniu kierował się on przede 
wszystkim interesem mieszkańców Powiatu. Wyjaśnił, że brak planu transportowego 
uniemożliwiłby organizowanie przez Powiat linii użyteczności publicznej,  
co pozbawiłoby uprawnionych pasażerów możliwości korzystania z ulg ustawowych. 
Poza tym, według Starosty istnieje ryzyko, że przewoźnicy realizujący przewozy na 
zasadach komercyjnych, po 1 stycznia 2017 r., gdy nie będą otrzymywali refundacji 
za sprzedane bilety ulgowe, mogą ze względów ekonomicznych zlikwidować część 
dotychczasowych linii przewozowych.  

W budżecie Powiatu na 2015 r. zabezpieczono środki na sfinansowanie 
opracowania planu transportowego, zaś w dniu 11 września 2015 r. Starosta,  
po rozeznaniu cenowym zamówienia (poniżej 6 tys. euro), podpisał z firmą Blue 
Ocean Business Consulting sp. z o.o. z Warszawy umowę w sprawie opracowania 
planu transportowego dla Powiatu. Termin wykonania tego planu został określony 
na 15 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str.  3-31) 

2. Organizowanie publicznego drogowego transportu zbiorowego. 

2.1. Realizując wymóg art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym4 (dalej „utd”) Starostwo opracowało „Roczne analizy sytuacji 
rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w powiecie ełckim” (za 2012 r., 
2013 r. i 2014 r.). Analizy te kończą się podobnymi ogólnymi wnioskami.,  
tj. że potrzeby przewozowe są zaspokajane w stopniu zadawalającym i że są one 
rozwiązywane prawidłowo. Wskazuje się w nich na potrzebę wprowadzenia na teren 
Powiatu nowego przewoźnika, w celu zwiększenia częstotliwości i liczby połączeń, 
aby potrzeby ludności w tym zakresie były lepiej zaspokojone. Wniosku tego nie 
poparto żadnymi konkretnymi argumentami. Brak było np. doprecyzowania, której 
części Powiatu te nowe połączenia dotyczą. 

 (dowód: akta kontroli str. 32-78) 

                                                      
2 http://olsztyn.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty-858/ludnosc---powiaty-2013-1150/ 
3 Dz. U. z 2015 r., poz.1440.  
4 Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm. 
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Powiat Ełcki, który od 2011 r. jest organizatorem publicznego drogowego transportu 
zbiorowego, do czasu kontroli NIK, nie poddał badaniu potrzeb przewozowych 
mieszkańców Powiatu w publicznym transporcie zbiorowym.  Zgodnie z art. 15 
ust. 1 uptz organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega  
w szczególności m.in. na badaniu potrzeb przewozowych w publicznym transporcie 
zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób  
o ograniczonej zdolności ruchowej. 

Starosta wyjaśnił, że dysponuje wiedzą o potrzebach mieszkańców w zakresie 
potrzeb przewozowych, którą pozyskiwał w związku z wydawanymi zezwoleniami na 
wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych oraz z uzgodnień 
ze Starostwem zezwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na linie przewozowe przebiegające przez teren Powiatu. Podał, że 
źródłem wiedzy w tym zakresie były również prowadzone rozmowy z wójtami gmin  
z terenu Powiatu oraz przekazywane przez radnych powiatowych postulaty 
mieszkańców. Według Starosty sytuacja na rynku powiatowym w zakresie 
przewozów jest dość czytelna, gdyż 10 z istniejących 11 linii jest niskodochodowa  
i nie występuje problem konkurencji. W związku z tym potrzeby przewozowe 
mieszkańców Powiatu nie są w pełni zaspokajane, dlatego samorząd powiatowy 
zabiega o utrzymanie jak największej liczby linii i kursów. Z tych powodów każdy 
wniosek o wydanie zezwolenia na uruchomienie linii regularnej jest załatwiany 
pozytywnie. Starosta podał również, że badania potrzeb mieszkańców Powiatu  
w zakresie potrzeb przewozowych prowadzone są obecnie przez firmę wykonującą 
plan transportowy, w ramach umowy z dnia 11 września 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 23-31) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że autorami analiz sytuacji rynkowej  
w zakresie regularnego przewozu osób byli pracownicy z Wydziału Komunikacji  
w Starostwie, którzy przy ich opracowaniu nie uwzględnili wszystkich wymogów 
wymienionych w art. 22a  ust. 5 utd, tj. m.in. dostosowania istniejącej komunikacji do 
potrzeb społecznych, dotychczasowego wywiązywania się przewoźników 
posiadających zezwolenia z realizacji przewozów oraz przewidywanych zmian  
w natężeniu przewozu podróżnych. Poza tym nie przedkładali ich do zaakceptowania 
przez Starostę (zgodnie z ww. artykułem analizę taką przeprowadza organ do spraw 
zezwoleń).  

Należy też zauważyć, że przy wydawaniu zezwoleń na uruchomienie regularnych 
linii komunikacyjnych w Starostwie posługiwano się danymi, które mogły być 
nieaktualne. Na przykład, na podstawie danych z analizy z 2013 r. wydawano 
zezwolenia pod koniec 2014 r.  

W sprawie tej Starosta podał, że następne analizy będą weryfikowane  
i zatwierdzane przez niego osobiście lub jego zastępcę i będą dokonywane przed 
wydaniem każdego zezwolenia na uruchomienie regularnych linii komunikacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 29-83) 

2.2. Rada Powiatu w uchwale5 określiła przystanki komunikacyjne, których 
właścicielem jest Powiat oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków przez  
przewoźników. W załączniku nr 1 do ww. uchwały wykazano 242 przystanki 
usytuowane na 31 drogach powiatowych, zaś w załączniku nr 2 zapisano warunki  
i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu. Rada 
Powiatu postanowiła, że za korzystanie z przystanków nie pobiera się opłat. 

                                                      
5 Uchwała Nr XXXIV.341.2013 rady Powiatu Ełckiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ełckiego, których właścicielem jest Powiat Ełcki oraz 
określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmieniona Uchwałą Nr XLV.413.2014 Rady 
Powiatu z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr IV.38.2015 rady Powiatu Ełckiego z dnia 26 lutego 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  
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Analiza wniosków złożonych w latach 2013 – 2015 (III kwartał) przez przewoźników 
do Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku (dalej „PZD”) o korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych wykazała, że wnioski te spełniały warunki wymienione w uchwale 
Rady Powiatu, jak również w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012 r.6 

Wszystkie ww. wnioski PZD rozpatrzyło pozytywnie i we wszystkich przypadkach 
wyraziło zgodę na korzystanie ze wskazanych przez przewoźników przystanków na 
okres pięciu lat. W umowach podpisanych przez PZD i przewoźników określono m.in. 
zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalono sposób 
zamieszczania przez przewoźników rozkładów jazdy na przystankach autobusowych 
usytuowanych w pasie drogowym dróg powiatowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 84-128) 

2.3. W okresie objętym kontrolą na terenie Powiatu funkcjonowało ośmiu 
przedsiębiorców, którym Starosta wydał licencje na przewóz osób. Jeden z nich 
zakończył działalność w 2014 r. 

Spośród ww. ośmiu przewoźników, jeden wykonywał usługi w ramach publicznego 
transportu zbiorowego drogowego w komunikacji miejskiej (Miejski Zakład 
Komunikacji sp. z o.o. w Ełku), drugi zaś (Open Tours Krzysztof Ferenc) – regularny 
specjalny przewóz osób na terenie Powiatu. Pozostali przewoźnicy wykonywali 
krajowy transport drogowy osób na liniach nie będących w kompetencji Starosty.  

W latach 2013-2015 Starosta nie wydał żadnego zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego. Nie było również przypadków odmówienia 
wydania licencji lub zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 129) 

Starosta prawidłowo wykonywał funkcje koncesyjne dotyczące wydawania licencji na 
wykonywanie przewozów osób. Analiza ośmiu złożonych wniosków na podstawie 
których wydano licencje wykazała, że do wszystkich wniosków dołączono wymagane 
załączniki, w tym m.in. informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaju 
i zakresie transportu drogowego, czasie, na który licencja ma być udzielona  
(3 wnioski na okres do 15 lat i 30 lat, dwa wnioski do 50 lat), rodzaju i liczbie 
samochodów do transportu osób, certyfikat kompetencji zawodowych, dowód 
spełniania sytuacji finansowej oraz oświadczenie o zamiarze zatrudnienia 
kierowców. 

Wydane przez Starostę licencje również spełniały stawiane im wymogi. Wykonane 
były według wymaganego wzoru i zawierały m.in. nazwę przedsiębiorcy i organu 
wydającego licencję, numer ewidencyjny licencji, datę udzielenia licencji i termin jej 
ważności (zgodnie z wnioskami), rodzaj i zakres transportu drogowego oraz 
podstawę prawną. Wszystkie licencje zostały wydane w terminach wymaganych  
w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego7 
(dalej „kpa”). Za ich wydanie oraz wypisy pobrano również opłaty w wysokościach 
określonych w obowiązujących przepisach. 

(dowód: akta kontroli str. 130-131) 

2.4. W badanym okresie stwierdzono jeden przypadek wygaśnięcia licencji na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Starostwo rozpoczęło procedurę 
cofnięcia licencji po stwierdzeniu w trakcie kontroli, że Spółdzielnia Socjalna „Stara 
Szkoła” w Prostkach jest w trakcie likwidacji, a likwidator nie ma wiedzy o posiadanej 
przez Spółdzielnię licencji. Starosta stwierdził, że zachodzą warunki określone  

                                                      
6  Dz. U. z  2012 r., poz.451. 
7 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. 
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w art. 16 ust. 2 pkt 4 utd  i w dniu 5 listopada 2014 r. i wydał decyzję o wygaśnięciu 
ww. licencji. Pomimo obowiązku zwrócenia licencji (art.15 ust. 5 utd), do dnia 
zakończenia kontroli NIK likwidator nie dostarczył do Starostwa oryginału wydanej 
licencji, tłumacząc, że w dokumentacji Spółdzielni jej nie ma. Likwidator złożył na tę 
okoliczność oświadczenie, w którym zobowiązał się, że w przypadku jej odnalezienia 
dostarczy ją do Starostwa.  

(dowód: akta kontroli str. 132-134) 

2.5. W okresie objętym kontrolą na terenie Powiatu funkcjonowało trzech 
przedsiębiorców realizujących przewozy na podstawie wydanych przez Starostę 
zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych. Przewozy 
regularne wykonywało dwóch przewoźników, tj.: PKS w Suwałkach S.A. (10 linii) 
oraz firma „Przewozy Krajowe i Zagraniczne LELO” z Mazuchówki (jedna linia), zaś 
przewozy regularne specjalne jeden – Open Tours Krzysztof Ferenc z Ełku (trzy 
linie). 

(dowód: akta kontroli str. 135) 

Analiza ośmiu wniosków złożonych do Starosty w latach 2013-2015 (koniec 
października) o wydanie zezwolenia na linie regularne wykazała, że wnioski 
spełniały stawiane im wymogi. Do wniosków dołączane były wymagane załączniki, 
m.in.: rodzaj i numer linii, propozycje rozkładu jazdy, schematy połączeń 
komunikacyjnych, uzgodnienia dotyczące korzystania z dworców i przystanków, 
zobowiązania do zamieszczania informacji o godzinach odjazdu, cenniki, wykaz 
pojazdów oraz kopie licencji. Starostwo (poza jednym przypadkiem) dokonało 
uzgodnień z organami właściwymi ze względu na przebieg linii komunikacyjnej.  

Analiza ośmiu zezwoleń na linie regularne, wydanych na podstawie powyższych 
wniosków, wykazała, że zezwolenia wydawane były zgodnie ze wymaganym 
wzorem. Ich treść była zgodna  z art. 20 ust. 1 i 1a utd i zawierała m.in. rodzaj linii  
i jej numer; warunki wykonywania przewozów; przebieg trasy przewozów, w tym 
miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów; 
miejscowości, w których znajdują się przystanki (przy przewozach regularnych osób) 
oraz na jaki okres wydano zezwolenie. We wszystkich  analizowanych przypadkach 
zezwolenia wydano z zachowaniem terminów wynikających z kpa. Starostwo (poza 
pięcioma przypadkami) właściwie naliczyło opłaty za wydane zezwolenia oraz 
wypisy. Załącznikami do zezwoleń były obowiązujące rozkłady jazdy.  

 (dowód: akta kontroli str. 136-138) 

1. Wydając zezwolenia na linie regularne dla PKS Suwałki, w dwóch przypadkach 
Starostwo niewłaściwie naliczyło związane z tym należne opłaty określone  
w § 2 rozporządzenia 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 wydanie 
certyfikatu kompetencji zawodowych8. W jednym przypadku (19 sierpnia 2013 r.) 
pobrało kwotę o 315,0 zł niższą od wymaganej, zaś w drugim przypadku  
(15 października 2015 r.) pobrało opłatę o 10,80 zł wyższą od należnej. Poza tym, 
przy wydawaniu trzech zezwoleń na uruchomienie linii regularnej specjalnej przez 
przewoźnika Open Tours w Ełku nie pobrało opłat (wymaganych w § 5 powyższego 
rozporządzenia) na łączną kwotę 8,75 zł, za siedem wypisów tych zezwoleń.  

Pracownik Wydziału Komunikacji w Starostwie, który pobierał opłaty, tłumaczył 
powyższe nieprawidłowości w naliczeniu opłat przeoczeniem oraz błędem 
rachunkowym. W dniu 10 października 2015 r. oraz 26 października 2015 r. 

                                                      
8 Dz.U. z 2013 r. poz.916. 
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przedsiębiorcy wnieśli do Starostwa opłaty wraz z należnymi odsetkami,  
zaś nadpłatę uregulowano poprzez zaliczenie jej na poczet innych zobowiązań 
przewoźnika.  

(dowód: akta kontroli str. 79-82,136-145) 

2. Przed wydawaniem w 2014 r. zezwolenia firmie Przewozy Krajowe i Zagraniczne 
„LELO” Starostwo nie uzgodniło przebiegu linii komunikacyjnej z prezydentem 
miasta Ełk, wójtem gminy Ełk oraz wójtem gminy Stare Juchy, pomimo,  
że przeprowadzenie takich uzgodnień jest obowiązkiem przewidzianym w art. 18 
ust. 1 pkt 1 lit. e utd. Przepis ten stanowi, że wydanie zezwolenia przez Starostę na 
wykonywanie przewozów regularnych wymaga uzgodnienia z wójtami, burmistrzami 
i prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii 
komunikacyjnej. 

Brak uzgodnienia ww. linii komunikacyjnej Starosta wyjaśnił przeoczeniem 
pracownika Wydziału Komunikacji. Poinformował, że przewoźnik, któremu 
wydawano powyższe zezwolenie bez uzgodnienia z ww. organami,  we wrześniu 
2015 r. złożył kolejny wniosek o zmianę tego zezwolenia, które wydano  
z wymaganymi uzgodnieniami. 

(dowód: akta kontroli str. 79-82,136-145) 

2.6. W okresie objętym kontrolą Starostwo przekazało do Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju informacje dotyczące m.in. liczby i zakresu udzielonych zezwoleń na 
wykonywanie zawodu przewoźnika, licencji oraz liczby wypisów z tych dokumentów 
za II połowę 2013 r., za I i II połowę 2014 r. oraz za I połowę 2015 r.  Poza tym, 
Starosta przedłożył Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego informację za 
2014 r. dotyczącą publicznego transportu zbiorowego. 

(dowód: akta kontroli str. 146-157) 

Starostwo nie przedłożyło Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju informacji dotyczącej 
liczby i zakresu udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, licencji, zezwoleń i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na 
potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów za I połowę 2013 r., zaś 
informacje te za I półrocze 2014 r. przekazano z jednodniowym opóźnieniem. 
Sprawozdanie za II półrocze 2014 r. przekazano z opóźnieniem 69 dni, a za I półrocze 
2015 r. – 56 dni.  Przepis  art. 83 ust. 3 utd stanowi, że Starosta winien przedłożyć 
powyższe informacje ministrowi właściwemu  do spraw transportu w terminach do 
dnia 15 stycznia oraz do 15 lipca. 

Starosta nie przedłożył Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji 
za 2013 r. dotyczącej publicznego transportu zbiorowego. Nie dopełnił tym samym 
obowiązku z art. 49  ust. 1 uptz, zgodnie z którym starostowie przekazują właściwemu 
marszałkowi informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego do dnia 31 
stycznia każdego roku. 

Starosta wyjaśnił, że niewysłanie części informacji, a także wysłanie niektórych  
z opóźnieniem, wynikało z przeoczenia pracownika sporządzającego te informacje, 
które mogło być spowodowane zwiększeniem nałożonych na niego dodatkowych 
zadań z tego zakresu. Nieprzekazanie informacji Marszałkowi było natomiast 
wynikiem przekonania, że będą one wymagane dopiero po opracowaniu planu 
transportowego i rozpoczęciu  jego realizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 148-159
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3. Zarządzanie publicznym drogowym transportem zbiorowym. 

3.1. W planach kontroli Starostwa na 2013 r. i 2014 r. ujęto kontrole  
u czterech spośród dziesięciu przewoźników funkcjonujących w okresie 2013-2015  
(III kwartał), którym Starosta wydał licencje lub zezwolenia na uruchomienie linii 
przewozowej osób. Kontrole miały dotyczyć zgodności wykonywanego przez nich 
transportu drogowego z przepisami utd i warunkami udzielonej licencji. Na 2015 r. 
takich kontroli nie planowano.  

Z dwóch kontroli planowanych na 2013 r. wykonano jedną, zaś drugą przesunięto  
i wykonano w 2014 r. Natomiast dwie kontrole planowane na 2014 r. wykonano 
zgodnie z planem. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że kontrolowani przedsiębiorcy 
spełniali wymogi będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego osób, mimo że u jednego z nich stwierdzono nieaktualne 
oświadczenia o niekaralności wynikające ze zmiany przepisu w tym zakresie, zaś  
u drugiego niezgodność wykazu pojazdów zgłoszonych przy ubieganiu się  
o licencję, z faktycznie używanymi pojazdami. Stwierdzono również, że jeden  
z kierowców wykonywał zawód bez posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy, 
które w tym czasie znajdowało się w Wydziale Komunikacji Starostwa. 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami sformułowano zalecenia, które 
zostały wykonane, o czym przewoźnicy poinformowali Starostwo.  

(dowód: akta kontroli str. 160-184) 

1. Zgodnie z art. 84 ust. 2 utd kontrole u przedsiębiorców posiadających m.in. 
licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób przeprowadza się 
co najmniej raz na 5 lat. Ostatnią kontrolę w PKS w Suwałkach przeprowadzono  
w marcu 2009 r. W związku z tym w 2014 r. należało przeprowadzić kontrolę u tego 
przewoźnika. Do końca III kwartału 2015 r. takiej kontroli nie przeprowadzono.  

Starosta wyjaśnił, że nieujęcie tego przewoźnika w planach kontroli, wynikało  
z przeoczenia pracownika Starostwa, dlatego polecił przeprowadzenie kontroli 
doraźnej w IV kwartale 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 160-164,197-198) 

2. Zgodnie z art. 90 utd to organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia, po stwierdzeniu w trakcie kontroli 
niespełnienia przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą do wydania tych 
dokumentów, m.in. wzywa przedsiębiorcę do spełnienia tych wymogów  
w wyznaczonym terminie. Tymczasem to pracownik Starostwa przeprowadzający 
kontrole u przewoźników w protokołach podpisywanych przez niego, formułował 
takie wezwania (zalecenia). 

Starosta wyjaśnił, że pracownicy przeprowadzali kontrole na podstawie 
upoważnienia, które nie regulowało zasad kierowania zaleceń. Podał, że zalecenia 
pokontrolne do jednostek zewnętrznych, naczelnicy wydziałów będą przedkładać do 
jego podpisu. 

 (dowód: akta kontroli str. 187-196,237-238) 

1. W przypadku jednego z przewoźników, u którego w trakcie kontroli stwierdzono 
nieaktualne oświadczenia o niekaralności kierowców wynikające ze zmiany 
obowiązującego wcześniej przepisu, zalecenie w tym zakresie nie było adekwatne 
do ustaleń, gdyż nie nakazywały przedkładania aktualnych oświadczeń („Zaleca się 
systematyczne występowanie wobec zatrudnionych kierowców o zaświadczenie lub 
oświadczenie… Należy rozważyć zasadność okresowego potwierdzania 
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oświadczeń…”).  
W informacji przewoźnika o wykonaniu wydanych zaleceń nie było wzmianki  
o złożeniu nowych oświadczeń, co może świadczyć o tym, że kontrolowana 
jednostka, tak sformułowane zalecenie przyjęła jedynie jako sugestię do 
rozważenia.  

Jak podał pracownik Wydziału Komunikacji, który przeprowadzał powyższą kontrolę, 
Starostwo nie dysponowało wiedzą, czy oświadczenia te zostały zmienione. 
Wyjaśnił, że wydane zalecenie uważał wówczas za jednoznaczne z wezwaniem do 
złożenia nowych oświadczeń.  

(dowód: akta kontroli str.  170-174,185-186) 

2. W treści dwóch protokołów z kontroli przeprowadzonej w 2014 r., w zaleceniach 
pokontrolnych zawarto przepisy, które zostały uchylone z dniem 15 sierpnia 2013 r., 
a dotyczyły one nałożenia kary pieniężnej w wysokości 1 tys. zł za niezgłaszanie 
organowi, który udzielił licencji, zmiany danych. 

Pracownik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że zapisy te znalazły się w protokołach  
w wyniku niedopatrzenia, gdyż omyłkowo przeniesiono je z treści wcześniejszych 
protokołów.  

(dowód: akta kontroli str. 172,177,181,185-186) 

W okresie objętym kontrolą Starosta nie zwracał się do Policji i Wojewódzkiej 
Inspekcji Transportu Drogowego (dalej „WITD”) o objęcie czynnościami kontrolnymi 
(sprawdzającymi) środków transportu wykorzystywanych w świadczeniu usług 
publicznego transportu drogowego. Nie otrzymywał też od tych instytucji informacji  
o przeprowadzanych przez nie kontrolach w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 199-200) 

3.2. W latach 2013 – 2015 Starostwo nie przeprowadziło żadnej kontroli aktualności 
rozkładów jazdy na liniach, na które Starosta wydał zezwolenie na regularny 
przewóz osób.  

Jak podał Kierownik Działu Technicznego w PZD pracownicy przy wykonywaniu 
objazdów dróg powiatowych, na bieżąco sygnalizowali  m.in. o zniszczonych 
tablicach rozkładów jazdy, o czym powiadamiano przewoźników. PZD nie prowadził 
również odrębnych kontroli aktualności rozkładów jazdy. 

Starosta wyjaśnił, że w latach 2013-2015 nie były przeprowadzane kontrole  
u przewoźników prowadzących regularny przewóz osób, dlatego nie było również 
kontroli rozkładów jazdy. Podał, że w przyszłości kontrole w tym zakresie 
prowadzone będą wspólnie przez PZD i Starostwo. 

 (dowód: akta kontroli  str. 79-83,201) 

3.3. W toku kontroli NIK przeprowadzono oględziny łącznie 88 przystanków na 
pięciu liniach, dla których Starosta wydał zezwolenia na wykonywanie przewozów 
regularnych osób, w tym 66 przystanków na czterech liniach obsługiwanych przez 
PKS w Suwałkach oraz 22 przystanków na linii obsługiwanej przez firmę Przewozy 
Krajowe i Zagraniczne „LELO” z Mazuchówki. Wykazały one, że na 76 przystankach 
rozkłady jazdy umieszczone były na tablicach przymocowanych do słupka znaku  
D-15 i były zgodne z rozkładami jazdy przekazanymi do Starostwa.  

W przypadku pozostałych 12 przystanków, z których 9 ustawionych było przy 
drogach powiatowych, nie zostały spełnione warunki ujęte w udzielonej 
przewoźnikowi zgodzie oraz umowie zawartej z PZD na korzystanie z przystanków 
należących do Powiatu. I tak: 

− na sześciu przystankach nie było rozkładów jazdy, 

− na jednym przystanku rozkład jazdy przyklejony był na słupie oświetleniowym, 
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− na jednym przystanku rozkład jazdy był nieczytelny, 

− na dwóch przystankach rozkład jazdy był zniszczony,  

− na dwóch przystankach rozkład jazdy był niezgodny z rozkładem przekazanym  
do Starostwa. 

Na rozkładach jazdy umieszczone były dane przewoźników, w tym nazwy, adresy 
oraz numery telefonów.  

 (dowód: akta kontroli str. 202-212) 

Brak nadzoru Starostwa oraz PZD nad przewoźnikami w zakresie aktualności 
rozkładów jazdy umieszczonych na przystankach uwidocznił się na linii Ełk - Ełk 
przez Rożyńsk (przewoźnik PKS Suwałki), gdzie z dwunastu poddanych oględzinom 
NIK przystanków, aż na siedmiu brak było wymaganych, aktualnych rozkładów 
jazdy. Z tych siedmiu, na pięciu w ogóle nie było rozkładów jazdy, zaś na dwóch  
z nich, rozkłady jazdy nie były zgodne z rozkładami przekazanym do Starostwa. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 lit e uptz, zapewnienie odpowiednich warunków 
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie systemu informacji 
dla pasażera należy do zadań Starosty. 

Poinformowany o powyższych nieprawidłowościach Starosta spowodował, że w dniu 
20 października 2015 r. Dyrektor  PZD wydał zarządzenie w sprawie kontroli 
przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych, w którym 
zobowiązano zastępcę Kierownika Działu Technicznego w PZD do przeprowadzania 
przy udziale pracownika Wydziału Komunikacji w Starostwie kontroli przystanków 
należących do Powiatu, w tym aktualności rozkładów jazdy (co pół roku). 
W trakcie kontroli NIK Dyrektor PZD przedłożył informację, wraz z odpowiednią 
dokumentacją, z której wynikało, że wszystkie powyższe nieprawidłowości na 
przystankach zostały przez przewoźników usunięte i naprawione. 

 (dowód: akta kontroli str. 79-83, 213-218) 

3.4. W latach 2013-2015 do Starostwa wpłynęła jedna skarga związana  
z przedmiotem niniejszej kontroli NIK (przekazana wg właściwości przez WITD  
w Olsztynie), w której jeden z przewoźników zarzucał drugiemu przewoźnikowi 
niespełnianie „wymogu dobrej reputacji”, przedstawiając szereg przykładów na 
niespełnianie przez niego wymogów będących podstawą do wydania licencji na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Starosta przeprowadził 
postępowanie sprawdzające w tej sprawie i stwierdził, że nie ma podstaw do 
wszczęcia postepowania administracyjnego, o którym mowa w art. 7d ust. 2 utd. 

Ponadto, jeden z radnych powiatowych wnioskował do Starosty (w październiku 
2014 r.) o podjęcie działań w związku z likwidacją jednej linii autobusowej 
przebiegającej częściowo przez teren Powiatu (pomiędzy Piszem a Grajewem przez 
Różyńsk), którą obsługiwał TRANS-KOM PKS sp. z o.o. w Piszu. Pomimo,  
że Starosta, wspólnie z zainteresowanym w tej sprawie wójtem gminy Prostki, 
wystąpił do przewoźnika o spotkanie i o rozważenie przywrócenia linii, której brak 
spowodował problemy dla części mieszkańców Powiatu z dojazdem do szkół, 
szpitali oraz zakładów pracy, linia nie została przywrócona. Przewoźnik uzależniał 
przywrócenie linii pokryciem przez zaineresowane samorządy ponoszonych przez 
niego strat.  

(dowód: akta kontroli str. 219-236) 
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4. Organizacja pracy Starostwa i wprowadzenie procedur postępowania 
w zakresie realizacji zadań organizatora publicznego transportu 
zbiorowego. 

4.1. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Starostwa9, zadania związane  
z organizacją publicznego transportu zbiorowego należały do Wydziału Komunikacji, 
któremu przypisano m.in.: prowadzenie kontroli u przewoźników oraz opracowywanie 
analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. W zakresie 
czynności pracownika, który te zadania wykonywał, zapisano m.in. przygotowanie 
danych do projektu planu transportowego. Zadania w zakresie przystanków 
komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich Rada Powiatu 
powierzyła PZD. 

(dowód: akta kontroli str. 102-103,237-253) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że ani w Regulaminie organizacyjnym 
Starostwa, ani w zakresach obowiązków żadnego z pracowników Wydziału 
Komunikacji nie ujęto zadania w zakresie badania i analizy potrzeb przewozowych 
mieszkańców Powiatu w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej  
(art. 15 ust. 1 pkt 1 uptz). W zakresach obowiązków pracowników Wydziału 
Komunikacji nie ujęto również zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym,  
a dotyczących przeprowadzania analizy rynkowej w zakresie przewozu osób  
w związku z wydawanymi zezwoleniami na przewozy regularne oraz zadań  
w zakresie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy 
przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym.  

Naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że nieprzypisanie powyższych zadań,  
w zakresie czynności pracownikowi, który te zadania wykonywał, wynikało  
z przeoczenia. Podał, że pomimo tego niedopatrzenia, zadania te były realizowane  
w procesie przygotowania decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego 
zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.  

(dowód: akta kontroli str. 30-31,241-256) 

W dniu 15 września 2015 r. Starosta aneksem rozszerzył zakres obowiązków 
właściwemu pracownikowi Wydziału Komunikacji o powyższe zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 256) 

4.2. W latach 2013 – 2015 (I kwartał) w Wydziale Komunikacji nie przeprowadzano 
kontroli wewnętrznej oraz zadania audytowego w zakresie transportu drogowego 
osób. 

Pracownik Starostwa wykonujący kontrole wewnętrzne wyjaśnił, że kontrola taka nie 
została przeprowadzona, gdyż organy samorządu powiatowego nie zgłaszały takiej 
potrzeby, a on również nie miał wiedzy o potrzebie wykonania takiej kontroli. 

W marcu 2015 r. w Starostwie przeprowadzono audyt, w zakresie dochodów własnych 
Powiatu w 2014 r., którym objęto również dochody wynikające z opłat za wydawane 
licencje, zaświadczenia i wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowe rzeczy, jednak 
nie dotyczyły one przewozu osób.  

Audytor wewnętrzny w Starostwie wyjaśnił, że obszar ten nie był objęty planem audytu 
wewnętrznego, gdyż z analizy potrzeb planu audytu wynikało, że ryzyko występujące 
w tym obszarze jest na zbyt niskim poziomie. 

(dowód: akta kontroli str. 257-266) 

                                                      
9 Załącznik do uchwały Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2011 r. oraz z dnia 20 czerwca 2013 r.  
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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 Kontroli10, wnosi o: 

1. Dokonywanie badań potrzeb przewozowych mieszkańców Powiatu w publicznym 
transporcie zbiorowym. 

2. Właściwe naliczanie i pobieranie opłat od przewoźników za wydawane 
zezwolenia oraz wypisy na uruchomienie linii regularnej. 

3. Systematyczne i terminowe przedkładanie ministrowi właściwemu  do spraw 
transportu oraz Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji  
w zakresie transportu drogowego osób. 

4. Przeprowadzanie kontroli u przewoźników nie rzadziej niż raz na pięć lat  
w zakresie wydanych licencji, zezwoleń  na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego oraz zezwoleń na przewozy regularne. 

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    23  listopada 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Henryk Dykty 

główny specjalista kontroli państwowej  
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