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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 Rzeszowie 

Kontroler Paweł Rakowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97377 z dnia 15.09.2015 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zwany dalej Urzędem  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Do dnia 27 maja 2013 r. funkcję tę sprawował Pan Mirosław Karapyta  

 (dowód:  akta kontroli str. 3-6) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości1 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie funkcjonowania 
regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w latach 2013- 2015 (do 11 
grudnia).   

Marszałek Województwa Podkarpackiego (zwany dalej Marszałkiem) opracował 
Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Województwa Podkarpackiego (zwany dalej Planem transportowym), który został 
przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 
XLV/925/14 w dniu 22 kwietnia 2014 r2.  

Plan transportowy przed jego uchwaleniem stosownie do zapisów art. 10 ustawy 16 
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym3(zwanej dalej uptz) został 
przekazany do konsultacji społecznych oraz uzgodniony z Marszałkami sąsiednich 
województw.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób wydawania przez Marszałka 
zezwoleń na wykonywanie przewozów. Podmioty składające wnioski o udzielenie 
zezwolenia były traktowane w sposób jednolity, a Urząd w każdym przypadku żądał 
dokumentów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym4(zwanej dalej utd).   

                                                      
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. Woj. Podka. Z 2014 r., poz. 1540,  
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 t.j.   
4 Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 t.j.  
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Najwyższa Izba Kontroli stwierdza również, iż w latach objętych kontrolą Marszałek 
składał informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego, w myśl 
postanowień art. 49 ust. 3 uptz.  

Na obniżenie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:    

Marszałek nie w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów nakładał kary pieniężne na podstawie 
art. 92a utd. Ustalono, że w przypadku dwóch podmiotów, u których w wyniku 
kontroli stwierdzono naruszenia obejmujące zmianę ustalonej trasy przejazdu lub 
wyznaczonych przystanków, nie zostały nałożone kary pieniężne. Należy wskazać, 
iż nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 
innej jednostki sektora finansów publicznych mogło stanowić naruszenie art. 5 ust. 1 
pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych5.     

Marszałek w dniu 3.02.2014 r.  wydał firmie H. zezwolenie Nr 1517, pomimo, że 
decyzją z dnia 9.04.2013 r., na podstawie art. 24 ust 4 pkt 2 utd, cofnął tej  samej 
firmie zezwolenie Nr 1408. Takie działanie stanowiło naruszenie art. 24 ust. 5 utd, 
który stanowi, że w razie cofnięcia zezwolenia, wniosek o ponowne wydanie 
zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, 
w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. 

Marszałek wbrew przepisom określonym w utd, w wydawanych Zarządzeniach w 
sprawie wprowadzenia Procedury kontroli przedsiębiorcy realizującego działalność 
gospodarczą w zakresie przewozu osób na podstawie zezwolenia udzielonego 
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzależnił nakładanie kar 
pieniężnych, o których mowa w art. 92a utd, od uprzedniego wezwania podmiotu, 
który dopuścił się naruszeń warunków posiadanego zezwolenia, do spełnienia 
wymogów stanowiących podstawę jego wydania w wyznaczonym terminie, w 
sytuacji, gdy postepowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 
92a utd, jest niezależne od wezwania do spełnienia wymogów stanowiących 
podstawę udzielonego zezwolenia, o którym mowa w art. 90 pkt 1 utd, a Marszałek 
winien nakładać kary, za naruszenia, o których mowa w tym załączniku Nr 3 do utd, 
w każdym przypadku stwierdzenia w toku prowadzonych kontroli wskazanych tam 
naruszeń.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego.  

Stosownie do zapisów art. 9 ust. 1 pkt 5 uptz, Marszałek opracował Plan 
transportowy. W dniu 24 maja 2013 r. Marszałek zawarł z firmą Blue Ocean 
Business Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę w przedmiocie 
opracowania Planu transportowego.   

Opracowanie samego Planu transportowego składało się z czterech etapów. 
Pierwszy etap obejmował sporządzenie charakterystyki stanu systemu 
transportowego Województwa Podkarpackiego w zakresie przewozów pasażerskich 
w transporcie kolejowym i drogowym oraz wyniki przeprowadzonych badań 
ankietowych i badań napełnień środków transportu na poszczególnych trasach. 

W drugim etapie prac projektowych określono popyt na przewozy o charakterze 
użyteczności publicznej oraz wyznaczono sieć połączeń komunikacyjnych                        
o charakterze użyteczności publicznej. 

                                                      
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm. 
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Trzeci etap prac projektowych obejmował przedstawienie projektu planu 
transportowego do konsultacji społecznych, a na ostatnim etapie przeprowadzono 
konsultacje społeczne i sporządzono ostateczną wersję projektu planu 
transportowego.   

Przy sporządzaniu Planu transportowego wzięto pod uwagę zapisy rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 9 
października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i 
międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym6, a także 
Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – 
międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie 
kolejowym wydanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej na podstawie przepisów uptz.  

W kontroli ustalono, że w Planie transportowym ujęto m.in. połączenia na trasach 
Rzeszów – Ropczyce – Sędziszów Małopolski oraz Rzeszów – Tarnobrzeg              
w sytuacji, gdy powołane połączenia zostały uwzględnione również w Planie 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci 
komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach 
pasażerskich w transporcie kolejowym. 

W związku z powyższym Pan Lesław Kornak – Dyrektor Departamentu Dróg i 
Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie wyjaśnił, że połączenia kolejowe 
założone do realizacji w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 
Zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego będą realizowane w krótszych 
relacjach i z założenia będą miały charakter regionalny wynikający zarówno z 
planowanych godzin kursowania pociągów, dostosowanych w większości do godzin 
pracy i nauki, jak i z planowanego zatrzymywania się na większości stacji i 
przystanków.   

(dowód: akta kontroli str. 7-30) 

W sierpniu 2013 r. Marszałek przekazał projekt Planu transportowego do konsultacji 
społecznych.  

Projekt ten został wyłożony do publicznego wglądu oraz zamieszczony na stronie 
internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej , a zawiadomienie o jego 
wyłożeniu zostało zamieszczone w prasie, wraz z informacją o możliwości składania 
w terminie określonym w art. 10 uptz opinii dotyczących tego projektu.   

(dowód: akta kontroli str. 31-47) 

Do Projektu Planu transportowego, w czasie określonym przez ustawę, wpłynęły 4 
opinie, o których mowa w art. 10 uptz.   

Opinie zostały zgłoszone przez Starostę Rzeszowskiego oraz Starostę Leżajskiego, 
a także dwie spółki prawa handlowego.  

W opiniach tych zarzucono m.in. brak rzeczywistych strumieni potoków 
pasażerskich, niewskazanie sugestii dotyczących standardów usług, a także, iż 
opisane w opracowaniu warianty sieci użyteczności publicznej nie oddają 
rzeczywistych potrzeb społecznych.  

W Planie transportowym znalazły się zapisy dotyczące przepływów pasażerskich, 
sieci użyteczności publicznej, a także te dotyczące standardów usług.  

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 1151 
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Ponadto Plan transportowy został uzupełniony zasady organizacji rynku przewozów 
drogowych w przewozach pasażerskich, regulamin przewozu osób w drogowych 
przewozach użyteczności publicznej, zasady organizacji systemu informacji dla 
pasażera w przewozach pasażerskich.  

(dowód: akta kontroli str. 48-63) 

Projekt Planu transportowego został uzgodniony z Marszałkami Województw 
Małopolskiego oraz Lubelskiego. 

Z uwagi na fakt, iż Projekt planu nie przewidywał linii komunikacyjnych biegnących 
przez obszar Województwa Świętokrzyskiego, zaniechano uzgodnień z Marszałkiem 
Województwa Świętokrzyskiego.  

Projekt planu transportowego został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. ws. Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego.  

(dowód: akta kontroli str. 41-43, 48) 

W Planie transportowym uwzględniono siec połączeń pomiędzy miastem 
wojewódzkim, a miastami będącymi siedzibami powiatów. 

W ramach wskazanych połączeń wzięto pod uwagę minimalne ilości par połączeń 
na poszczególnych trasach.  

Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania była  konieczność połączenia siedzib 
powiatów, jako najważniejszych ośrodków województwa ze stolicą województwa,             
a  w konsekwencji przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych 
miejscowości i ich okolic.  

Na etapie opracowywania Projektu Planu transportowego badaniu i analizie 
poddano m.in. czynniki: demograficzne, społeczno-ekonomiczne oraz uwzględniono 
położenie miejsc użyteczności publicznej i gęstość zaludnienia, rozwój gospodarki 
na terenie Województwa Podkarpackiego, położenie specjalnych stref 
ekonomicznych, parków i klastrów przemysłowych oraz węzłów przesiadkowych,             
a ponadto przeprowadzono badania ankietowe na próbie ponad 5 tys. pasażerów. 

(dowód: akta kontroli str. 49-58) 

Plan transportowy zawierał wszystkie elementy wymienione w art. 12 ust. 1 uptz            
i obejmował łącznie 28 linii komunikacyjnych.   

Według wyjaśnień  Pana Lesława Kornaka plan transportowy nie zawiera informacji 
dotyczących długości linii komunikacyjnych z powodu sposobu organizacji 
przewozów drogowych o charakterze użyteczności publiczne  w województwie 
podkarpackim. Na etapie opracowywania planu przewidziano wybór operatora w 
trybie koncesji, a ponadto w planie zawarto informacje o liniach komunikacyjnych i 
minimalnej ilości połączeń, jaką zobowiązany będzie operator realizować na danej 
linii.   

Przy opracowywaniu Planu transportowego wzięto pod uwagę takie czynniki jak: 
plan zagospodarowania przestrzennego województwa, sytuację społeczno-
gospodarczą województwa, wpływ transportu na środowisko, potrzeby 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym potrzeby osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, ulgi przewozowe, 
potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych            
w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich.  
W samej umowie w przedmiocie opracowania Planu transportowego zawarto zapis, 
iż realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna i spełniać wszystkie 
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wymagania określone przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o 
publicznym transporcie zbiorowym. 
 
Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 uptz, przy opracowywaniu planu transportowego 
należy uwzględnić rentowność linii komunikacyjnych.  
Przy opracowywaniu Planu transportowego nie wzięto pod uwagę rentowości linii 
komunikacyjnych.  
W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pan Zbigniew Kozak – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie podał: Od 
początku prac nad planem transportowym, jako zasadnicza forma naboru operatora 
rozważana była forma koncesji. W planie transportowym określone zostały linie 
komunikacyjne oraz minimalne ilości par kursów jakie Koncesjonobiorca będzie 
zobowiązany realizować na poszczególnych liniach, co oznacza, że 
Koncesjonobiorca w postępowaniu koncesyjnym zobowiązany będzie do 
ostatecznego określenia ilości kursów na poszczególnych liniach komunikacyjnych. 
Brak znajomości ilości par kursów na poszczególnych liniach komunikacyjnych 
uniemożliwia oszacowanie kosztów realizacji komunikacji na tych liniach. 
Dopiero na etapie ofert, oferenci ostatecznie określą przebieg linii komunikacyjnych 
będących przedmiotem oferty. Warunki postępowania koncesyjnego, określone w 
Planie transportowym dopuszczają wariantowanie tras przejazdu, pod warunkiem, 
że będzie się ona zaczynać, kończyć i przebiegać przez miejscowości, o ile są 
wskazane w Planie transportowym. Oznacza to, że każda z linii komunikacyjnych 
wskazanych w Planie transportowym może mieć wiele wariantów trasy przewozu, 
gdyż kryterium wyboru oferty jako najkorzystniejszej wskazuje jak największą pracę 
przewozową wyrażoną w kilometrach rocznego przebiegu pojazdów w realizacji 
użyteczności publicznej.   
W związku z tym, po raz kolejny, do czasu ostatecznej znajomości ilości kursów 
oraz tras przewozu, nie jest możliwe określenie kosztów realizacji, a w konsekwencji 
rentowności linii komunikacyjnych. 
Do czasu wyboru operatora, którym jest konkretna firma przewozowa, posiadająca 
określone, właściwe tylko dla siebie pozycje i strukturę kosztów stałych i pośrednich 
nie jest możliwe określenie kosztów działalności tego podmiotu. 
Art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie zobowiązuje 
Organizatora, aby ten wyliczył rentowność linii, ale do takiego określenia linii 
komunikacyjnych, aby zapewnić ich rentowność. Z tego względu, Województwo 
Podkarpackie zdecydowało się na wybór operatora w trybie koncesji, gdyż jest on 
najlepszym ogniwem systemu organizacji przewozów użyteczności publicznej do 
określenia przebiegu trasy przewozu na konkretnych liniach, określenia pory dnia 
świadczenia usługi, dni w których komunikacja będzie realizowana, okresów                   
i sezonów jej realizacji, aby zapewnić sobie rentowność działalności. Ponadto                
w zakresie kompetencji Operatora spoczywa cały arsenał działań marketingowo – 
promocyjnych mogących wzmocnić atrakcyjność oferty przewozowej, co będzie 
miało zasadniczy wpływ na poziom rentowności realizowanej usługi. 
Z tych też względów Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 
Zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego nie zawiera określenia rentowności 
linii komunikacyjnych. Województwo podkarpackie nie planuje wyliczania 
rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych, pozostawiając te kwestię do 
samodzielnej oceny i kształtowania przez potencjalnych kandydatów na operatorów. 
Rentowność działalności Operatorzy zobowiązani będą sami sobie zapewnić 
poprzez kształtowanie oferty przewozowej, marketnig-mix oraz modelu biznesowego 
usługi… 

(dowód: akta kontroli str. 13, 49-89, 928-929) 
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W umowie z wykonawca Planu transportowego zawarto zapis, że plan winien zostać 
sporządzony zgodnie z uptz.  

Ponadto Pan Lesław Kornak wyjaśnił, że powodem niekwestionowania 
dostarczonego przez wykonawcę umowy projektu Planu transportowego był fakt, iż 
plan transportowy na etapie tworzenia nie rozstrzygał w sposób ostateczny formy 
wyboru operatora, sugerując jedynie wybór operatora w trybie koncesji. 
Niedookreślona forma wyboru operatora nie dawała podstaw do dokonywania 
jakichkolwiek szacunków kosztów systemu. Ze względu na to, że w planie 
transportowym została określona min. ilość linii komunikacyjnych (wskazująca 
konkretny przebieg) oraz min. oczekiwana ilość kursów w ciągu doby na 
poszczególnych liniach komunikacyjnych, powodował brak możliwości określenia 
rzeczywistej pracy przewozowej oczekiwanej ze strony operatora. Dopiero po 
określeniu formy wyboru operatora, rzeczywistego przebiegu linii komunikacyjnych, 
częstotliwości kursowania na poszczególnych liniach, rozkładu dobowego, rocznego 
kursowania na poszczególnych liniach, będzie możliwe wyliczenie pracy 
przewozowej w realizacji komunikacji określonej w planie transportowym. Wszystkie 
ww. wymienione parametry usługi na czas opracowywania planu nie były znane. 
Urząd nie był w stanie tych danych określić na podstawie innych elementów 
systemu, co powodowało, że firma opracowująca plan, nie mogła otrzymać od 
zleceniodawcy podstawowych informacji do wyliczenia rentowności poszczególnych 
linii komunikacyjnych w transporcie drogowym. Ponadto ustawa o publicznym 
transporcie  zbiorowym nie zobowiązuje organizatora do wyliczenia rentowności, 
lecz do uwzględnienia rentowności. Uwzględnienie rentowności może zostać 
osiągnięte przez odpowiednią organizacje systemu, co tez jest zawarte w planie 
transportowym.  

(dowód: akta kontroli str. 1263-1264) 

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

Ustalono, że przy sporządzaniu Planu transportowego nie uwzględniono 
rentowności linii komunikacyjnych, co było wymagane przepisami art. 12 ust. 1 pkt 6 
uptz.  

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

 

2. Organizowanie publicznego drogowego transportu zbiorowego.  

Urząd, jako organizator publicznego transportu zbiorowego nie badał i nie 
analizował w sposób ciągły potrzeb przewozowych w publicznym transporcie 
zbiorowym.  
Badanie i analiza potrzeb przewozowych realizowane były na etapie opracowywania 
planu transportowego, a według wyjaśnień Pana Lesława Kornaka system ten jest 
obecnie na etapie jego budowy i dalsze badania i analizy będą prowadzone po jego 
uruchomieniu, po dniu 1 stycznia 2017r.  
Przed sporządzeniem Planu transportowego wykonano badania ankietowe 
pasażerów, które uwzględniały m.in. cel podróży z uwzględnieniem ewentualnych 
działań, które winny zostać podjęte celem poprawy funkcjonowania publicznego 
transportu, a także wskazania czasu niezbędnego do skorzystania z połączeń 
kolejowych.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Do Urzędu nie wpływały skargi, wnioski ani apele dotyczące braku zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego.  

(dowód: akta kontroli str. 97-98) 
W związku z niepodejmowaniem bieżących analiz w zakresie potrzeb 
transportowych Pan Lesław Kornak wyjaśnił: przed wejściem w życie ustawy                
o publicznym transporcie zbiorowym urząd nie posiadał statusu organizatora,               
a w konsekwencji podstawy prawnej i narzędzi do badania potrzeb przewozowych. 
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym do zadań organizatora 
należy planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem 
zbiorowym. Plan Transportowy Województwa Podkarpackiego został opracowany 
na podstawie planowania rozwoju transportu, natomiast na etapie organizowania  
publicznego transportu zbiorowego będą przeprowadzane badania i analizy potrzeb 
przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.     

(dowód: akta kontroli str. 848-892)  
W dniu 28 września 2015 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 
Nr XIII/235/15 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Planu 
transportowego, w ten sposób, iż do jej treści dodano: 
-Regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej 
organizowanych przez Województwo Podkarpackie, 
-Zasady organizacji systemu informacji dla pasażera w przewozach pasażerskich    
w województwie podkarpackim, 
-Zasady organizacji rynku przewozów drogowych w przewozach pasażerskich         
w województwie podkarpackim.  
Na skutek podjęcia wskazanej uchwały uszczegółowiono zasady organizacji rynku 
przewozów pasażerskich, a powołane uregulowania stały się integralną częścią 
Planu transportowego.  

(dowód: akta kontroli str. 104-146) 
Urząd nie wdrożył dotychczas Planu transportowego, a w ramach przygotowań do 
jego realizacji podjęto ww. uchwały uszczegóławiające zasady organizacji rynku 
przewozów. 
W wyjaśnieniu na okoliczność niewdrożenia Planu transportowego Pan Zbigniew 
Kozak  podał: do dnia 31.12.2016 r. w publicznych przewozach zbiorowych 
funkcjonuje w pełnym zakresie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w publicznym 
transporcie zbiorowym zachowują ważność do dnia 31.12.2016 r. mający je zastąpić 
system przewozów użyteczności publicznej stanowi tylko jeden z dwóch nowych 
elementów dotychczas jednolitego rynku przewozów. Do dnia 31.12.2016 r. z mocy 
prawa (art. 79 uptz) nie mają zastosowania przepisy dotyczące potwierdzania 
zgłoszenia przewozu, na podstawie których realizowane będą tzw. przewozy 
komercyjne, uzupełniające system przewozów użyteczności publicznej.  
Wdrażanie w życie Planu transportowego wymaga szeregu pracochłonnych i 
czasochłonnych działań administracyjnych, w tym min. rocznego wyprzedzenia 
informacji (ogłoszenia) o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na 
wykonywanie przewozów użyteczności publicznej (art. 23 ust uoptz), opracowania 
dokumentów statutowych nowego systemu przewozów, które mocą aktów prawa 
miejscowego wymagają ich zatwierdzenia przez Sejmik Województwa, opracowania 
dalszych dokumentów niezbędnych do realizacji procedury udzielania koncesji, z 
których tylko jeden z etapów – termin na złożenie wniosków o udział w 
postępowaniu koncesyjnym wymaga co najmniej 45 dni od dnia ogłoszenia. Każdy z 
realizowanych etapów wymaga bardzo spójnych i konsekwentnych regulacji na 
każdym z licznych etapów wdrożenia systemu. Nowy system jest systemem 
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opartym na umowie cywilno – prawnej, w której każdy z zapisów podlega 
zaskarżeniu, a brak zapisu powoduje brak regresu.  Z tego wynika wielka 
odpowiedzialność organizatora systemu za przemyślany i doprecyzowany stan 
prawny systemu i umowy koncesji oraz wstrzemięźliwość w podejmowaniu zbyt 
pochopnych decyzji i rozwiązań. 
Z powyższych względów dotychczas nie wdrożono systemu publicznych przewozów 
zbiorowych użyteczności publicznej w transporcie drogowym w Województwie 
Podkarpackim. Nie zmienia to jednak faktu, że system ten jest aktualnie budowany i 
zostanie wdrożony z dniem 1.01.2017 r. 

(dowód: akta kontroli: 1226-1227) 
Marszałek w dniu 4.03.2014 r. podał do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia 
informację o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na 
świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych 
przewozów pasażerskich.  
Urząd przed wydaniem decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 
gromadził i analizował wszystkie dokumenty wskazane w art. 22 utd, a w sytuacji, 
gdy wniosek przewoźnika nie spełniał wymagań formalnych, wzywał wnioskodawcę 
w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego7 do jego 
uzupełnienia. 
Analiza 5 postępowań w wyniku których wydano przewoźnikom zezwolenia oraz 5         
w wyniku których odmówiono wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów                
w transporcie drogowym, wykazała, że Urząd w każdym przypadku postępował w 
taki sam sposób, żądając od wnioskodawców dokumentów określonych w art. 22 
ust. 1 utd, a przed wydaniem każdego z zezwoleń przeprowadzano analizę sytuacji 
rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.  

 (dowód: akta kontroli str.49, 91-146, 226-235) 
Zasady korzystania z przystanków, których właścicielem jest Urząd zostały 
określone w formie uchwały Sejmiku Województwa w  dniu 24 czerwca 2013 r.   
W uchwale dotyczącej zasad korzystania z przystanków nie przewidziano opłat za 
korzystanie z nich.                     
W Planie transportowym przyjęto m.in. zapisy dotyczące sieci przystanków,                 
z uwzględnieniem gęstości zaludnienia, uwzględnieniem przystanków węzłowych, 
czasu dojścia do przystanku, bezpieczeństwa pasażerów, komfortu podróżnych oraz 
wyposażenie przystanków w wiaty i ławki.    
Marszałek nie wprowadził zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego, o którym 
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 uptz, ani też systemu informacji dla pasażera. 
W związku z powyższym Pan Lesław Kornak wyjaśnił: …prace w zakresie systemu 
taryfowo – biletowego zostały podjęte,   a szczegółowe zasady informacji pasażera 
określa załącznik nr 3 do Planu transportowego, który nie przewiduje organizacji 
punktów informacji dla podróżnych na dworcach, bowiem Województwo 
Podkarpackie nie dysponuje własnymi dworcami.  
W wydawanych przez Marszałka zezwoleniach określano trasy przejazdów, 
przystanki oraz godziny przyjazdów i odjazdów,   a przewoźnicy wraz z wnioskami             
o udzielenie zezwolenia składali dokumenty potwierdzające uzgodnienie zasad 
korzystania z dworców i przystanków na realizowanych trasach.  

(dowód: akta kontroli str. 147, 382-848, 899-926) 

 

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

                                                      
7 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.  

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

 

3. Zarządzanie publicznym drogowym transportem zbiorowym.  

W latach 2013 – 2015 w Urzędzie obowiązywały 4 Zarządzenia Marszałka                     
w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli przedsiębiorcy realizującego 
działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób na podstawie zezwolenia 
udzielonego przez Marszałka, w których opisano sposób postępowania 
pracowników Urzędu podczas wykonywania czynności kontrolnych.  

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych obowiązywało Zarządzenie Nr 25/2015 
z dnia 2.04.2015 r. wraz ze zmianą dokonaną Zarządzeniem nr 49/2015 z dnia 
6.07.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 148-224, 1265-1271) 

W punkcie II.5.17 powołanego Zarządzenia zapisano, iż kontrole planowe                        
i pozaplanowe realizowane bez udziału kontrolowanego dokumentowane są 
sprawozdaniem z kontroli sporządzonym przez kontrolującego (w przypadku kontroli 
we współpracy z WITD, przez pracownika uczestniczącego we wspólnej kontroli),            
w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu czynności kontrolnych.  

Zgodnie z art. 81 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego8, okoliczność 
faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność 
wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, a w myśl art. 9 powołanej 
ustawy organy administracji publicznej są obowiązane do należytego                                
i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, 
które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem 
postępowania administracyjnego. Ponadto art. 20a utd, przewiduje możliwość 
wystąpienia okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów.  
W dokumentacji kontroli przewoźników stwierdzono Notatki służbowe oraz Protokoły 
wewnętrzne, z obserwacji działalności przewoźników, sporządzane na podstawie 
Zarządzeń Marszałka w sprawie wprowadzenia procedur kontroli przewoźników  
(z dnia 12.02.2012 r. oraz 15.05.2013 r.). 
Dokumenty te stanowiły podstawę do występowania do przewoźników                            
z wezwaniami do zaprzestania naruszania warunków udzielonych im zezwoleń.      
W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pan Lesław Kornak podał: …Wyniki 
obserwacji ujęte zostały w Notatkach służbowych sporządzonych przez 
pracowników przeprowadzającego obserwację. Obserwacje były przeprowadzane     
w trybie art. 75 § 1 Kpa w związku z art. 77 § 1 Kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 619-832, 848-892)  
Ponadto Pan Lesław Kornak wyjaśnił: Obowiązująca    w Urzędzie Marszałkowskim 
procedura kontroli przewoźników w Rozdziale II – Kontrola planowa i pozaplanowa, 
w punkcie 5 – Dokumentowanie kontroli w poz. Lp.II.5.17 dopuszcza 
dokumentowanie kontroli realizowanej bez udziału kontrolowanego, sprawozdaniem 
z kontroli sporządzonym przez kontrolującego. W ten sposób są dokumentowane 
kontrole na linii komunikacyjnej. Podstawą przyjęcia takiego sposobu 
dokumentowania kontroli są przewidziane w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej wyjątki, a między innymi możliwość niezawiadamiania kontrolowanego 
o zamiarze wszczęcia kontroli w przypadku kontroli przemieszczających się środków 

                                                      
8 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 
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transportu, osób z nich korzystających oraz towarów nimi przewożonych, na 
podstawie u.t.d. Kierowca kontrolowanego pojazdu z reguły nie posiada pisemnego 
upoważnienia do reprezentowania przewoźnika wobec kontrolującego. Kierowca w 
przypadku wejścia do kontrolowanego pojazdu, swoim podpisem tylko potwierdza 
odbiór upoważnienia od kontrolujących  z obowiązkiem przekazania upoważniania 
przewoźnikowi.    

(dowód: akta kontroli str. 848-892) 

W okresie objętym pracownicy Urzędu skontrolowali 103 przewoźników, u których 
przeprowadzono 142 kontrole (stan do końca września 2015 r.), w tym 20 kontroli 
przeprowadzono przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.  

Celem kontroli przewoźników było sprawdzenie przestrzeganie warunków 
udzielonych im zezwoleń.  

Analiza dokumentacji 25 postępowań kontrolnych wykazała, że po kontrolach 
wystosowano do podmiotów objętych kontrolami 17 wezwań o których mowa w art. 
90 pkt 1 utd, do zaprzestania naruszania warunków udzielonych zezwoleń. W 7 
przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Jedna kontrola została 
przeprowadzona wspólnie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Transportu 
Drogowego, po której Marszałek nie wystosował do podmiotu objętego 
czynnościami kontrolnymi wezwania, o którym mowa w art. 90 pkt 1 utd. 

W myśl art. 92a utd, podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności 
związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu 
drogowego, podlega karze pieniężnej, a postępowanie w przedmiocie nałożenia 
kary jest niezależne, od tego określonego w art. 90 utd, polegającego na wezwaniu 
przewoźnika do zaprzestania naruszania warunków udzielonego zezwolenia.   

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pan Lesław Kornak podał, że:                                
w obowiązującej Procedurze kontroli nałożenie kary nie jest warunkowane ilością 
przeprowadzonych kontroli. Wyjątek od tej zasady stanowi pierwsza kontrola po 
przeprowadzeniu, której przewoźnik zgodnie z art. 90 u.t.d. otrzymuje wezwanie 
organu do zaprzestania naruszania warunków posiadanego zezwolenia…  

(dowód: akta kontroli str. 148-224, 883-884) 

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych przewoźników Marszałek wydał 2 
decyzje w przedmiocie cofnięcia zezwolenia i nałożył na 3 podmioty kary finansowe, 
które zostały w całości uiszczone. 

(dowód: akta kontroli str. 1272-1292) 

W myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.                                  
o odpowiedzialności za naruszeniu dyscypliny finansów publicznych , naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych stanowi nieustalenie należności Skarbu Państwa, 
jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych 
albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego 
obliczenia. W myśl art. 94 utd,  kary pieniężne nakładane na podstawie jej zapisów 
stanowią dochód budżetu państwa.  

Wśród stwierdzonych naruszeń podczas kontroli wykonywanych przez Urząd (poza 
firmą F. i H. i O – opisanymi w dalszej części wystąpienia), ustalono m.in. dwa 
przypadki, w których podmioty objęte kontrolą naruszyły zapisy art. 18b ust. 2 pkt 3 
utd, poprzez zabieranie i wysadzanie pasażerów poza przystankami określonymi w 
rozkładzie jazdy. 
Po stwierdzeniu ww. naruszeń na przewoźników nie nałożono kar, o których mowa 
w załączniku Nr 3 do utd, w wysokości po 3 tys. zł każda.   
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W związku z powyższym Pan Zenon Kiszka – Kierownik Oddziału Kontroli 
Przewoźników w Urzędzie wyjaśnił: kontrole na linii komunikacyjnej są prowadzone 
w formie obserwacji na wybranym przystanku/dworcu autobusowym w określonym 
okresie czasu. Dwa wymienione czynniki: miejsce kontroli i czas kontroli powodują 
trudności w zdobyciu jednoznacznych dowodów na naruszenie przez przewoźnika 
warunków zezwolenia w celu nałożenia kary pieniężnej….  
Ponadto w każdym z wymienionych przypadków można przypuszczać, że 
zasadniczą przyczyna braku realizacji kontrolowanego kursu mogły być okoliczności 
niezależne od przewoźnika. W takiej sytuacji nałożenie kary pieniężnej stałoby w 
sprzeczności z art. 93a utd, który mówi, że nie wszczyna się postepowania 
administracyjnego o nałożenie kary w ww. przypadkach. Kontrolujący nie posiada 
takiej wiedzy i nie może jej zdobyć w trakcie prowadzonej kontroli na linii 
komunikacyjnej. Wymienione powyżej przypadki oceny zachowania przewoźnika 
opierają się na niepotwierdzonych hipotezach. W każdym z nich brak jest 
przekonywujących dowodów o naruszeniu warunków zezwolenia w obszarach 
objętych nakładaniem kar pieniężnych. Należy podkreślić, że dokumentowanie 
wyników kontroli stosownie do zapisów obowiązującej w urzędzie procedury opiera 
się na dowodach…  

 (dowód: akta kontroli str. 1261-1262) 
Postępowanie w stosunku do firmy F.  
W przypadku firmy F. Urząd przeprowadził w okresie objętym kontrolą 4 
postępowania kontrolne (po 2 w 2013 i 2014 roku). W wyniku tych kontroli 
Marszałek wystosował do firmy F. 3 wystąpienia pokontrolne. 
W dwóch przypadkach wskazał na naruszenie zapisów art. 18b ust. 1 pkt 5    utd w 
zakresie regulaminu obsługi pasażerów, 2 razy naruszenie zapisów art. 18b ust. 2 
pkt 2 utd poprzez niepodanie rozkładu jazdy do publicznej wiadomości na 
wszystkich przystankach.  
Ponadto w wyniku prowadzonych kontroli ustalono naruszenie art. 18b ust. 1 pkt 6          
i art. 18b ust. 1 pkt 3 utd w zakresie braku cennika opłat za przejazdy           z 
uwzględnieniem uprawnień do ulg, a także umożliwiania pasażerom korzystania z 
miejsc niebędących przystankami.    
Zgodnie z art. 90 utd, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, organ  udzielający 
zezwolenia, stwierdzi niespełnienie przez przedsiębiorcę  wymogów będących 
podstawą udzielenia takiego zezwolenia, winien wezwać tego przedsiębiorcę do 
spełniania tych wymogów w określonym terminie.  
W jednym przypadku Marszałek nie wystosował do firmy F. informacji                         
o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z wezwaniem do ich usunięcia w 
określonym terminie. 

W wyjaśnieniu na  powyższą okoliczność Pan Lesław Kornak podał: …kontrola ta 
przeprowadzana była wspólnie z WITD w Rzeszowie. Uczestniczący w kontroli 
upoważnieni pracownicy organu sporządzili sprawozdanie z dnia 07.11.2013 r. 
WITD w Rzeszowie, między innymi na podstawie tego sprawdzania decyzją z dnia 
07.03.2014 r. nałożył karę pieniężną na przewoźnika…  

(dowód: akta kontroli str.  619-832, 863-864) 

W 2014 roku firma F. była również przedmiotem 2 kontroli ze strony Urzędu (w 
okresie 17.02.2014 r. do 17.03.2014 r. oraz 03.07.2014 r. do 31.07.2014 r.).  

W ramach tych kontroli prowadzone były czynności polegające na obserwacji 
przewoźnika, dokumentowane notatkami służbowymi.  

Postępowanie Urzędu w stosunku do firmy H.  
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W dniu 9.04.2012 r. Marszałek wydał decyzję w przedmiocie cofnięcia firmie H. 
zezwolenia Nr 1408 z dnia 26.06.2012 r. na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym na linii Przemyśl – Rzeszów – Kańczuga. 

Podstawą dokumentowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy H. były tzw. 
protokoły wewnętrzne.   

Po przeprowadzeniu pierwszego postępowania sprawdzającego w dniu          
15.10.2012 r., Urząd w dniu 30.10.2012 r. poinformował firmę H. o przeprowadzonej 
obserwacji oraz stwierdzonych naruszeniach zapisów dwóch zezwoleń, Nr 1408 z 
dnia 26.06.2012 r. oraz zezwolenia 1348 z dnia 11.07.2012 r. 

Stwierdzone naruszenia polegały na likwidacji części kursów, realizacji nieujętego w 
rozkładzie jazdy kursu, podaniu do publicznej wiadomości dwóch różnych rozkładów 
jazdy (art. 18b ust. 1 pkt 7 utd).  

Kolejne kontrole firmy H. przeprowadzone zostały w okresie od 29.11.2012 r. do 
01.02.2013 r., podczas których stwierdzono naruszenia zapisów zezwolenia 1408 
oraz 1348., polegające na wprowadzeniu przez przewoźnika dodatkowych kursów, 
braku realizacji kursów, nieuprawnionym zatrzymywaniu przewoźnika oraz 
nieuprawnionej zmianie trasy przejazdu.  

W wyjaśnieniu na okoliczność niepodjęcia przez Urząd działań w zakresie cofnięcia 
zezwolenia Nr 1348 Pan Lesław Kornak podał: Kontrola H. obejmowała dwa 
zezwolenia: nr 1408 na linię komunikacyjną Rzeszów – Kańczuga – Przemyśl oraz 
1348 na linie komunikacyjną Rzeszów – Przeworsk – Jarosław – Przemyśl. Wyniki 
kontroli potwierdzały naruszenie przez przewoźnika warunków obu zezwoleń. Biorąc 
pod uwagę informacje o przewoźniku na temat ilości posiadanych zezwoleń 
(posiadał 6 zezwoleń w tym 5 na przewozy regularne i 1 na przewozy regularne 
specjalne) oraz to, że prowadzenie działalności gospodarczej w krajowym 
transporcie drogowym (przewóz osób) stanowiło jedyne źródło dochodów 
przewoźnika i uwzględniając intencje ustawodawcy nakazującą w art. 90 utd danie 
szansy przewoźnikowi na zaniechanie naruszania warunków zezwolenia, wszczął            
z urzędu tylko jedno postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwolenia. 
Eliminacja przewoźnika z linii Przemyśl – Rzeszów mogłaby się przyczynić do 
monopolizacji usług przewozowych osób. Decyzja z dnia 09.04.2013 r. Marszałek 
Województwa Podkarpackiego cofnął zezwolenie ww. przewoźnikowi nr 1408 
decyzja się stała ostateczną, ponieważ przewoźnik nie zaskarżył decyzji SKO…. 

W kontroli ustalano, że Urząd pomimo stwierdzenia naruszeń zapisów dwóch 
posiadanych zezwoleń przez firmę H., nie nałożył na nią kar pieniężnych, o których 
mowa w art. 92a utd.   

 (dowód: akta kontroli str. 452-560, 848-892, 1124-1125) 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 utd, w razie cofnięcia zezwolenia, wniosek o ponowne 
wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od 
dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.   

W kontroli ustalono, że pomimo tego, iż w dniu 9.04.2013 r. Marszałek cofną firmie 
H. zezwolenie nr 1408 na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym  w ramach linii Przemyśl – Kańczuga – Rzeszów, w dniu 
03.02.2014 r., tj. w ciągu 10 miesięcy od cofnięcia zezwolenia, udzielono firmie H. 
zezwolenia 1517 - na wykonywanie regularnych przewozów osób  w krajowym 
transporcie drogowym na linii Przemyśl – Rokietnica – Pruchnik – Kańczuga – 
Rzeszów.  

Zezwolenie 1408 z dnia 26.06.2012 r. na wykonywanie przewozu w ramach 
regularnej linii obowiązywało na trasie obejmującej m.in.: Przemyśl-Rokietnica-
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Pruchnik-Kańczuga-Rzeszów, a w zezwoleniu 1517 określono następującą trasę 
przejazdu: Przemyśl-Rokietnica-Pruchnik-Kańczuga-Rzeszów.  

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pan Lesław Kornak podał: … informuję, iż 
zgodnie z ustawą o transporcie drogowym linia komunikacyjną to połączenie 
komunikacyjne na określonej drodze miedzy przystankami wskazanymi w rozkładzie 
jazdy. W związku z powyższym zezwolenie 1517 na wykonywanie przewozów 
regularnych osób w krajowym transporcie drogowym na linii Przemyśl – Rzeszów 
przez Kańczugę dla J.H. wydane zostało na inną linię komunikacyjną niż zezwolenie 
nr 1408 cofnięte decyzją z dnia 09.03.2013 r.. Wniosek ten nie jest wnioskiem                 
o powtórne wydanie zezwolenia, gdyż dotyczył całej linii.  

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela zdania Pana Lesława Kornaka, bowiem 
wskazany wyżej przepis w sposób jednoznaczny wskazuje kiedy może zostać 
rozpatrzony wniosek o wydanie zezwolenia.  

(dowód: akta kontroli str. 848-892) 

Marszałek nie prowadził analiz zaspakajania potrzeb przewozowych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. 

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pan Zbigniew Kozak – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie podał: 
…przed wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym urząd nie 
posiadał statusu organizatora, w konsekwencji podstawy prawnej i narzędzi do 
badania potrzeb przewozowych. 

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym do zadań organizatora 
należy planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem 
zbiorowym. 

Plan transportowy Województwa Podkarpackiego został opracowany na podstawie 
planowania rozwoju transportu, natomiast na etapie organizowania publicznego 
transportu zbiorowego będą przeprowadzane badania i analizy potrzeb 
przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.     

(dowód: akta kontroli str. 225) 

W wyniku przeprowadzonych oględzin na 5 liniach komunikacyjnych, na których 
sprawdzono od 8 do 10 przystanków, stwierdzono, iż jeden przewoźnik zamieścił na 
każdym z przystanków rozkład jazdy. W przypadku pozostałych czterech 
przewoźników stwierdzono brak rozkładów jazdy odpowiednio na: 1 przystanku, na 
6 przystankach, 4 przystankach oraz na 7 przystankach. Stwierdzono, że 
umieszczone na przystankach rozkłady jazdy były czytelne i zawierały godziny 
poszczególnych kursów oraz informacje o przewoźnikach.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 utd, do wniosku o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie dołącza się 
proponowany rozkład jazdy uwzgledniający m.in. godziny odjazdów środków 
transportowych.  

W wyniku oględzin ustalono, że jeden z podmiotów świadczących usługi w zakresie 
transportu osobowego na rozkładach jazdy zamieścił informację, iż ”bus może 
jechać o 10 minut wcześniej”.  

W wyjaśnieniu na okoliczność podejmowanych działań w zakresie kontroli informacji 
umieszczanych przez przewoźników przystanków Pan Lesław Kornak podał: 
…przystanki są przedmiotem zainteresowania kontroli w dwóch przypadkach. Po 
pierwsze w trakcie kontroli przeprowadzanej w siedzibie przewoźnika, w zw. z art. 
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22 ust. 1 pkt 3 u.t.d., kontrolujący sprawdza czy przewoźnik posiada aktualne 
potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków i obiektów 
dworcowych… Po drugie podczas kontroli na linii komunikacyjnej (kontrola 
stacjonarna i kontrola mobilna). Zakres kontroli wynika z art. 18b u.t.d. mówiącego      
o zasadach realizowania przewozów regularnych w krajowym transporcie 
drogowym. Kontrolujący sprawdzają czy rozkład jazdy jest podawany do publicznej 
wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładach jazdy 
przystankach lub dworcach, oraz czy wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się 
na przystankach określonych w rozkładzie.  

 (dowód: akta kontroli str. 236-239, 848-892, 897-898) 
W okresie objętym kontrolą Policja przeprowadziła łącznie 1741 kontroli 
przewoźników. W wyniku tych kontroli stwierdzono w 124 przypadkach 
nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów oraz w 3 przypadkach w czasie 
pracy kierowców. 

Ponadto w wyniku przeprowadzonych kontroli zatrzymano 96 dowodów 
rejestracyjnych, nałożono 78 mandatów i udzielono 33 pouczenia, a także 
skierowano do sądu 9 wniosków i przesłano do Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego 3 wnioski o nałożenie kar pieniężnych. 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w latach 2013 – 2015 
przeprowadził 1398 kontroli w zakresie transportu wykonywanego przez 
przewoźników krajowych, w wyniku, których nałożył na przewoźników kary w łącznej 
wysokości 325.950 zł, w tym kary te w 15 przypadkach związane były                                
z wykonywaniem przewozu regularnego bez stosownego zezwolenia, w 40 
przypadkach z naruszeniem warunków określonych w posiadanym zezwoleniu, w 4 
przypadkach z tytułu wykonywania przewozu środkiem innym niż autobus oraz w 2 
przypadkach bez obowiązującego rozkładu jazdy. 

Analiza dokumentacji nadesłanej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu  Drogowego wykazała, że przeprowadzono 25 kontroli podmiotów 
wykonujących przewozy regularne osób na podstawie zezwoleń wydanych przez 
Marszałka, a w toku czynności kontrolnych prowadzonych przez ten organ w jednym 
przypadku ustalono, że kierowca nie wydał pasażerowi biletu.  

(dowód: akta kontroli str. 240-249, 930-1173) 

Analizą w zakresie postępowania Marszałka z informacjami wpływającymi                     
w przedmiocie niewłaściwego wywiązywania się przewoźników z udzielonych im 
zezwoleń objęto 5 pism.  

Informacje te dotyczyły działalności przewoźników świadczących usługi na trasie 
Rzeszów – Przemyśl. 

Marszałek po każdej informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów 
świadczących usługi transportowe podejmował czynności kontrolne.  

(dowód: akta kontroli str. 250-278, 1192-1225) 

Analizą objęto 4 decyzje w przedmiocie czasowego odstępstwa warunków 
określonych w zezwoleniu udzielonemu przewoźnikowi.  

Marszałek w każdym przypadku, gdy wystąpiły niezależne od przedsiębiorcy 
okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym             
w zezwoleniu przebiegiem trasy przewozów, wydawał decyzje w przedmiocie 
czasowych odstępstw od warunków określonych w zezwoleniach, określając 
jednocześnie nowe warunki wykonywania przewozu.  
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W przypadku każdej z powołanych decyzji podstawą do ich wydania były 
prowadzone roboty drogowe.  

 (dowód: akta kontroli str. 91-103, 1174-1191) 

Marszałek stosownie do zapisów art. 49 ust. 3 uptz przekazywał właściwemu 
ministrowi do spraw transportu zbiorcze informacje na temat publicznego transportu 
zbiorowego. 

(dowód: akta kontroli str. 91-103, 279-303)  
Marszałek po przeprowadzonych kontrolach nałożył 3 kary pieniężne w łącznej 
wysokości 6.800 zł, które zostały uiszczone.  
W pozostałych dwóch przypadkach, w których stwierdzono nieprawidłowości w 
trakcie kontroli, nie nakładano kar pieniężnych.  
W wyjaśnieniu na okoliczność nienakładania kar pieniężnych Pan Lesław Kornak 
podał: Kolejność kroków kontrolującego w trakcie czynności kontrolnych określona 
została w Procedurze kontroli przewoźników wdrożonej do obiegu zarządzaniem 
Marszałka Województwa Podkarpackiego jako akt prawa wewnętrznego. Zgodnie z 
art. 84 ust. 2 u.t.d. każdy przewoźnik powinien być ujęty kontrolą raz na 5 lat. 
Stosując się do wspomnianego ustawowego wymogu zgodnie z obowiązującą 
Procedurą, co roku opracowywany jest plan kontroli przewoźników. Każdy 
przewoźnik ujęty w planie kontroli podlega dwukrotnej kontroli: w siedzibie oraz na 
linii komunikacyjnej. Jeżeli w trakcie wspomnianych kontroli stwierdza się 
naruszenie warunków zezwolenia przewoźnik wzywany jest, przez organ 
uprawniony do kontroli, do ich zaprzestania w Wystąpieniu pokontrolnym                       
w określonym terminie. Po upływie tego terminu przewoźnik jest kontrolowany 
ponownie w celu sprawdzenia realizacji zaleceń.  
Jeżeli zalecenia pokontrolne nie zostały zrealizowane, kolejna kontrola realizowana 
jest we współpracy z WITD w Rzeszowie. W przypadku wspólnych kontroli na linii 
komunikacyjnej, stosownie do art. 89a ust. 4 u.t.d. uprawnieni pracownicy organu 
wydającego zezwolenie na przewozy regularne dokonują kontroli dokumentów na 
warunkach i trybie określonym w ustawie. W art. 87 ust. 1 pkt 2a u.t.d. 
enumeratywnie wyliczono dokumenty, będące na obowiązkowym wyposażeniu 
pojazdu i podlegające kontroli pracowników organu. Inspektorzy WITD kontrolują 
przewoźnika w swoim znacznie szerszym zakresie. Kary pieniężne przewidziane w 
załącznikach do u.t.d. nakładane są przez inspektorów WITD. Pracownicy Urzędu 
uczestniczący w tak zorganizowanej kontroli nie nakładają kar pieniężnych mając na 
uwadze zapis art. 92c ust. 1 pkt 2 u.t.d. mówiący, o tym, że nie wszczyna się 
postępowania o nałożenie kary pieniężnej, jeżeli za stwierdzone naruszenia na 
podmiot wykonujący przewóz została nałożona kara przez inny uprawniony organ.  

(dowód: akta kontroli str. 848-892) 
 

(dowód: akta kontroli str. 893-896) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:   

Marszałek pomimo faktu, iż w toku prowadzonych czynności kontrolnych, w dwóch 
przypadkach stwierdził naruszenie posiadanych przez kontrolowane podmioty 
zezwoleń polegające na wysadzaniu i zabieraniu pasażerów poza przystankami, nie 
nałożył kar pieniężnych, o których mowa w załączniku Nr 3 do utd. W ocenie 
Najwyższej Izby Kontroli nienałożenie na wskazane podmioty przez Urząd kar 
pieniężnych na podstawie art. 92a utd, o których mowa w załączniku nr 3 do utd, 
mogło stanowić naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 1ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie, z którym naruszeniem 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dyscypliny finansów publicznych jest nieustalenie należności Skarbu Państwa, 
jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych.   

Marszałek, wydając zezwolenie Nr 1517 firmie H. w dniu 03.02.2014 r. na linię 
Przemyśl – Rokietnica – Pruchnik – Kańczuga – Rzeszów, naruszył art. 24 ust. 5 
utd, zgodnie z którym w razie cofnięcia zezwolenia, wniosek o ponowne wydanie 
zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w 
którym decyzja  o cofnięciu stała się ostateczna. Bowiem dnia 9.04.2012 r., 
powołanej firmie zostało cofnięte decyzją Marszałka zezwolenie 1418 na linię 
Przemyśl – Kańczuga – Rzeszów (w ramach którego podmiot ten był uprawniony 
m.in. do realizacji przejazdów przez miejscowości Rokietnica i Pruchnik).   

 

NIK zwraca uwagę, iż niedopuszczalne jest stosowanie notatki służbowej jako formy 
dokumentowania czynności kontrolnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, 
bowiem ta nie może zostać potraktowana, jako dokument urzędowy w rozumieniu 
art. 76 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z art. 81 powołanej ustawy, okoliczność faktyczna może być uznana za 
udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się, co do 
przeprowadzonych dowodów, a ponadto taka forma dokumentowania czynności 
kontrolnych narusza jedną z fundamentalnych zasad postępowania 
administracyjnego tj. zasadę informowania stron i innych uczestników postępowania 
przez organ administracyjny określoną w art. 9 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego. 
W myśl powołanej zasady organy administracji publicznej są obowiązane do 
należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych             
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 
przedmiotem postępowania administracyjnego. Ponadto w przypadku prowadzenia 
kontroli należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia zdarzeń niezależnych od 
przewoźnika, o których traktuje art. 20a utd.    
 
Stwierdzono, iż Marszałek w przypadku kontroli w firmie F. przeprowadzonej 
wspólnie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, w 
wyniku której stwierdzono naruszenia warunków zezwolenia, wbrew zapisom art. 90 
utd, zaniechał wezwania podmiotu, do spełnienia wymogów będących podstawą 
udzielonego zezwolenia.  

 
Ponadto należy wskazać, iż na mocy art. 20 ust. 1a utd jednym z elementów 
zezwolenia na wykonywanie przewozów jest obowiązujący rozkład jazdy. 
W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że jeden z przewoźników na 
rozkładzie jazdy zamieścił informację, iż „bus może jechać o 10 minut wcześniej”.  
W ocenie NIK taki zapis, w świetle udzielonego zezwolenia jest niedopuszczalny, 
bowiem rozkład jazdy stanowi integralną część udzielonego zezwolenia i jako taki 
winien być przestrzegany.   
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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4. Organizacja pracy urzędu marszałkowskiego i wprowadzanie 
procedur postępowania w zakresie realizacji zadań organizatora 
publicznego transportu zbiorowego. 

Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia organizacji 
wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu działalności Departamentu Dróg                     
i Publicznego Transportu Zbiorowego Marszałek określił organizację wewnętrzną 
oraz szczegółowy zakres działania Departamentu Dróg i Publicznego Transportu 
Zbiorowego. 

Marszałek w ramach wyżej powołanego Zarządzenia w strukturze Departamentu 
Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego powołał Oddział organizacji publicznego 
transportu drogowego, do którego zadań przypisano realizację zadań wynikających 
z uptz, w tym m.in. organizację, planowanie i wdrożenie publicznego transportu 
zbiorowego, jak również kontrolę jego funkcjonowania i podejmowanie działań 
korygujących, a także współpracę z pozostałymi oddziałami departamentu i innymi 
komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zadań realizowanych przez ten 
oddział. 

W ramach zadań dotyczących planowania publicznego transportu zbiorowego do 
zadań Oddziału organizacji publicznego transportu drogowego przypisano: analizę 
adekwatności systemu transportu użyteczności publicznej w stosunku do 
rzeczywistych potrzeb przewozowych oraz sporządzanie wniosków w tym zakresie             
i aktualizację Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 
Województwa Podkarpackiego. 

W związku z organizacją systemu publicznego transportu zbiorowego do zadań 
Oddziału organizacji publicznego transportu drogowego przypisano m.in. 
planowanie działań w zakresie publicznego transportu zbiorowego i opracowywanie 
koncepcji systemu przewozów użyteczności publicznej, zasad organizacji rynku 
przewozów, regulaminów przewozów, systemu informacji dla pasażera, 
opracowanie zasad i trybu stosowania kar umownych oraz projektów umów. 

Ponadto w ramach organizacji i wdrażania systemu do zadań Oddziału przypisano 
przygotowanie procedury przetargowej oraz nabór operatorów, administrowanie 
systemem informacji dla pasażera, koordynację rozkładów jazdy i ocenę realizacji 
umów przez operatorów, a także kontrole realizacji umów cywilno – prawnych                
z operatorami.  

W strukturze organizacyjnej Urzędu wydzielono również Oddział kontroli 
przewoźników, do którego zdań przypisano kontrole podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie przewozu osób. 

(dowód: akta kontroli str. 305-330) 

Nie stwierdzono, by organizacja Urzędu przyczyniła się do wystąpienia 
stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.  

Przyczyniły się do nich natomiast wadliwe zapisy zarządzeń Marszałka w sprawie 
procedury kontroli przedsiębiorcy realizującego działalność gospodarczą w zakresie 
przewozu osób na podstawie zezwolenia udzielonego przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

W Urzędzie obowiązywało Zarządzenie Nr 58/10 Marszałka z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej.  

Wśród mechanizmów kontroli zarządczej, jako formę jej sprawowania zapisano 
m.in. audyty wewnętrzne, za które jest odpowiedzialne Biuro Audytu Wewnętrznego.  

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2015 roku Departament Audytu i Kontroli W Urzędzie przeprowadził kontrolę             
w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego m.in. w zakresie 
działalności Oddziału kontroli przewoźników.  

We wnioskach z wskazanego audytu stwierdzono uchybienie w zakresie kontroli 
przewoźników polegające na nie przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej 
przewoźnika.  

W pozostałym zakresie przeprowadzony audyt nie pokrywał się z tematyką 
niniejszej kontroli.    

(dowód: akta kontroli str. 331-381) 

W kontroli ustalono, że działania Urzędu w zakresie postępowania w stosunku do 
firm, w których przeprowadzono kontrole nie były jednolite.  

Ustalono, że Urząd przed wszczęciem postępowania w przedmiocie cofnięcia 
zezwolenia firmie F. wystosował do tego podmiotu trzy wystąpienia pokontrolne9, 
natomiast w przypadku firmy H. postępowanie takie zostało wszczęte po 
jednokrotnym wezwaniu podmiotu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

Wyjaśniając Pan Lesław Kornak podał, że: Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
ustawodawca w art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym mówiącym o 
cofaniu przez organ przewoźnikowi zezwolenia dokonującemu zmiany warunków, 
na jakich zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu nie oznaczył 
jednoznacznie, za którym razem należy zastosować sankcje w formie cofnięcia 
zezwolenia. Należy domniemywać,, mając na uwadze brzmienie art. 90  pkt 1 utd, 
że sankcja w formie cofnięcia zezwolenia nie powinna być stosowana przez organ w 
przypadku, gdy po raz pierwszy stwierdzono naruszenie przez przewoźnika 
warunków posiadanego zezwolenia. Intencją ustawodawcy jest danie szansy 
przewoźnikowi wzywając do usunięcia w określonym terminie, stwierdzonych 
nieprawidłowości. Działanie to ma mieć charakter dyscyplinujący przewoźnika. 
Mając na uwadze represyjny charakter instrumentu cofania zezwolenia o znacznej 
uciążliwości dla przewoźnika organ kontrolujący w obowiązującej procedurze 
kontroli przewoźników przyjął zasadę, że wobec przewoźnika sankcja w formie 
cofnięcia zezwolenia będzie stosowana po przeprowadzeniu trzech kontroli, wyniki 
których potwierdzają kontynuację postępowania przewoźnika niezgodnego                     
z warunkami posiadanego zezwolenia. Przepis art. 93 ust. 1 utd stanowi klauzule 
generalną dotyczącą uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych o 
nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie przepisów z zakresu przewozów 
drogowych przez organy uprawnione do kontroli warunków lub obowiązków 
przewozu drogowego. Co do zasady każdy z organów uprawnionych do kontroli na 
mocy art. 89 ust. 1 utd posiada kompetencje  do nałożenia kary pieniężnej za 
poszczególne naruszenia określone w załączniku nr 3 do utd. Przy nakładaniu kar 
pieniężnych stosownie do art. 93 ust. 1, o których mowa w art. 92a ust. 1 utd 
sytuacja jest analogiczna jak przy sankcji cofania zezwolenia. Kontrolujący, 
stosownie do obowiązującej w Urzędzie Procedury kontroli przewoźników, 
uwzględniając zasadę opisaną w art. 90 pkt 3 utd, kare pieniężną nakłada w trakcie 
przeprowadzania trzeciej kontroli. 

Ponadto nie postępowano jednolicie w przypadku jednakowych zdarzeń, tj.:                   
w przypadku jednego z kontrolowanych podmiotów Urząd stwierdził naruszenia 
zapisów dwóch zezwoleń, a wszczął postępowanie w przedmiocie cofnięcia 
zezwolenia tylko w stosunku do jednego z nich.   

                                                      
9 z dnia 10.09.2013 r., 31.03.2014 r. i 31.07.2014 r.  
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W przypadku firmy O. Marszałek nałożył na ten podmiot karę pieniężną, na 
podstawie utd, po przeprowadzeniu jednej kontroli. Natomiast w pozostałych dwóch 
przypadkach po pierwszej kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 
działalności, wzywał podmioty w trybie art. 90 utd, do zaprzestania naruszania 
warunków posiadanych zezwoleń.  

Wyjaśnienia na powyższą okoliczność zawarto w pkt 3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

W okresie objętym kontrolą obowiązywały cztery Zarządzenia Marszałka w sprawie 
Procedury kontroli przedsiębiorcy realizującego działalność gospodarczą w zakresie 
przewozu osób na podstawie zezwolenia udzielonego przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, w których opisano sposób postępowania 
pracowników Urzędu podczas wykonywania czynności kontrolnych. 

W zarządzeniu Marszałka z dnia 15 maja 2013 r. określono, m. innymi następujący 
tok postępowania:  

Jeżeli wyniki przeprowadzonej kontroli potwierdzają występowanie 
nieprawidłowości, kontrolujący wzywa kontrolowanego do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, przeprowadza kolejna kontrolę celem 
sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych, podejmuje czynności zmierzające do 
cofnięcia zezwolenia i nakłada kare pieniężną.  

W zarządzeniach z marca 2014 r. oraz kwietnia 2015 r. (przed zmianą tego 
ostatniego) w punkcie dotyczącym wykorzystania wyników kontroli, kwestię 
nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a utd pominięto. 

W dniu 6 lipca 2015 r. Marszałek wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia 
zmian w sprawie Procedury kontroli przedsiębiorcy, w ten sposób, iż do jego treści 
dodano punkt dotyczący nakładania kar pieniężnych.  

W wyjaśnieniu Pan Lesław Kornak podał: Procedura kontroli przedsiębiorcy 
realizującego działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób na podstawie 
zezwolenia udzielonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, jako akt 
prawa wewnętrznego została wprowadzona w życie Zarządzeniem Nr 25/2015 z 
dnia 2 kwietnia 2015 r. W przedmiotowej procedurze w Rozdziale I – Plan kontroli 
przewoźników, Punkt 2 – Rodzaje kontroli, w poz. Lp.I.2.6 zapisano, że kontrolę 
przewozu drogowego osób kontrolujący przeprowadza we współpracy  z WITD. W 
praktyce wspólna kontrola przewoźnika realizującego przewozy drogowe osób, 
realizowana jest stosownie do art. 89a ust. 4 u.t.d. tj. upoważnieni pracownicy 
organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne 
dokonują kontroli dokumentów na warunkach  i w trybie określonym w ustawie. 
Zatem uprawnieni pracownicy organu dokonywali kontroli dokumentów na 
warunkach i w trybie określonym w art. 87 ust. 1 pkt 2a u.t.d.. Natomiast inspektorzy 
WITD kontrolowali przewoźnika w zakresie opisanym ww. artykule z wyłączeniem 
pkt 2a oraz nakładali kary pieniężne przewidziane w załączniku nr 3 do u.t.d. 
Nakładanie kar pieniężnych przez pracowników organu Urzędu uczetstniczących w 
tak zorganizowanej kontroli przewozu byłoby sprzeczne z art. 92c ust. 1 pkt 2 u.t.d. 
mówiącym, że nie wszczyna się postępowania   o nałożenie kary pieniężnej, jeżeli 
za stwierdzone naruszenie na podmiot wykonujący przewóz została nałożona kara 
przez inny uprawniony organ. W każdym przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli 
naruszeń wymienionych w zał. Nr 3 do u.t.d. nakładana była kara pieniężna. 

Ponadto informuję, że Zarządzeniem Nr 49/2015 Marszałek Województwa 
Podkarpackiego wprowadził zmianę wspomnianej procedury następującej treści: 
kontrolę przewozu drogowego osób kontrolujący przeprowadza samodzielnie lub we 
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współpracy z WITD. Jeżeli w trakcie kontroli, o której mowa w Lp.II.4.3 kontrolujący 
stwierdzi naruszenie przez Kontrolowanego obowiązków lub warunków przewozu 
drogowego nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniężną w wysokości 
zgodnej z załącznikiem nr 3 do u.t.d….  

 (dowód: akta kontroli str.  833-892) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

Marszałek wbrew przepisom określonym w utd, w wydawanych Zarządzeniach w 
sprawie wprowadzenia Procedury kontroli przedsiębiorcy realizującego działalność 
gospodarczą w zakresie przewozu osób na podstawie zezwolenia udzielonego 
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, uzależnił nakładanie kar 
pieniężnych, o których mowa w art. 92a utd, od uprzedniego wezwania podmiotu, 
który dopuścił się naruszeń warunków posiadanego zezwolenia,  do spełnienia 
wymogów stanowiących podstawę jego wydania w wyznaczonym terminie. 
Postępowanie w sprawie nałożenia kary na pieniężnej na podstawie art. 92a utd jest 
odrębnym postępowaniem w stosunku do tego określonego w art. 90 utd 
polegającego na wezwaniu przewoźnika do spełnienia warunków określonych w 
zezwoleniu.  
 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż działania Urzędu po zakończeniu 
czynności kontrolnych u podmiotów, które otrzymały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na podstawie utd, nie były prowadzone w sposób jednolity. 

W szczególności ustalono, że w przypadku firmy F., przed wydaniem decyzji                   
w przedmiocie cofnięcia zezwolenia Marszałek trzykrotnie kierował do tego 
podmiotu wystąpienia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w toku 
prowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości. Natomiast w przypadku 
firmy H.  Urząd wydał taką decyzję po dwóch kontrolach i jednokrotnym wezwaniu w 
trybie art. 90 pkt 1 utd. Jednocześnie w stosunku do tego podmiotu nie podejmował 
żadnych działań, pomimo stwierdzenia w toku czynności kontrolnych naruszeń 
warunków innego zezwolenia posiadanego przez ten podmiot.  

Jednocześnie w kontroli ustalono, że Marszałek nałożył na firmę O. karę na 
podstawie art. 92a utd po jednej kontroli, za naruszenie warunków udzielonego 
zezwolenia, a w przypadku innych podmiotów, po pierwszej kontroli ograniczał się 
do wezwania na podstawie art. 90 pkt 1 utd, do  zaprzestania naruszania warunków 
zezwoleń.    

IV. Uwagi i 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. nakładanie kar, w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub 
warunków przewozu drogowego, stosownie do postanowień art. 92a utd, 

2. nierozpatrywanie wniosków o ponowne wydanie zezwolenia dla przewoźników, w 
przypadku jego cofnięcia,  przed upływem terminu określonego w art. 24 ust. 5 
utd, 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Wnioski pokontrolne 
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3. dostosowanie Zarządzenia dotyczącego procedury kontroli przedsiębiorcy 
realizującego działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób na podstawie 
zezwoleń udzielanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego do 
zapisów utd oraz innych przepisów prawa regulujących prowadzenie kontroli,  

4. w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przez 
przewoźnika usług publicznego transportu zbiorowego, kierowanie zgodnie 
z zapisami art. 90 utd, informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz 
z wezwaniem do spełnienia wymogów w wyznaczonym terminie,  

5. zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego w zakresie korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
w szczególności poprzez trwałe wyposażenie ich w obowiązujące, aktualne 
rozkłady jazdy wszystkich przewoźników.   

 

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 Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 25 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. 

 

Rzeszów, dnia ….. grudnia 2015 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka  Paweł Rakowski  

st. inspektor k. p.  
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