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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 Artur Rałowski, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 97364 z dnia 4 
września 2015 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Krośnie  ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, zwane dalej 
Starostwem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Juszczak, Starosta Krośnieński od 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie wywiązywania się przez Powiat Krośnieński z obowiązków organizatora 
regionalnego publicznego drogowego transportu zbiorowego w latach 2013 – 2015 
(do dnia 20 listopada). 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia planowanie zrównoważonego rozwoju 
transportu publicznego. Starostwo doprowadziło do opracowania Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (w dalszej części 
wystąpienia zwanego Planem Transportowym), a następnie do jego uchwalenia 
przez Radę Powiatu Krośnieńskiego w dniu 15 maja 2015 r. uchwałą Nr V/49/2015 
zgodnie z wymaganiami art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  
o publicznym transporcie zbiorowym2  (w dalszej części wystąpienia zwanej uptz). 
Informacja o opracowanym projekcie Planu Transportowego została podana do 
publicznej wiadomości w sposób określony w art. 10 ust. 1 uptz. Projekt Planu 
Transportowego uzgodniony został ze starostami ościennych powiatów. Plan 
Transportowy zawierał elementy określone w art. 12 ust. 1 uptz. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia organizowanie publicznego transportu 
zbiorowego przez Wydział Komunikacji i Transportu. Działania Starostwa dotyczące  
transportu zbiorowego na dzień zakończenia kontroli polegały na opublikowaniu 
ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
Powiatu Krośnieńskiego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 uptz. Przewidywany 
termin rozpoczęcia postępowania przetargowego wyznaczono na 25 sierpnia  
2016 r. zgodnie z wymaganiami ww. przepisu. Ponadto Starosta Krośnieński 
prawidłowo realizował funkcje związane w wydawaniem zezwoleń na wykonywanie 

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

2 Dz. U. z 2015 r poz. 1440 
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przewozów regularnych osób. Przewoźnicy byli traktowani w sposób jednolity, 
zezwolenia wydawano na podstawie dokumentów wymaganych przepisem art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym3 (w dalszej części 
wystąpienia zwanej utd). 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt, iż Starosta Krośnieński w latach 
2013-2015 przeprowadzał kontrole przewoźników drogowych zgodnie z art. 84 ust. 
1 i ust. 2 utd. Podejmowane działania kontrolne polegały na badaniu zgodności 
wykonywanego krajowego transportu drogowego z przepisami utd, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza również, iż w latach objętych kontrolą Starosta 
Krośnieński terminowo tj. do 31 stycznia każdego roku składał informacje dotyczące 
publicznego transportu zbiorowego w myśl postanowień art. 49 ust. 1 uptz. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Planowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

Starosta Krośnieński zrealizował obowiązek opracowania projektu Planu 
Transportowego, określony w art. 9 ust. 1 pkt 3 uptz. W dniu 30 listopada 2013 r. 
przedsiębiorstwo Blue Ocean Business Consulting Sp. z o. o. w myśl postanowień 
umowy nr I.78-RIZ/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. dostarczyło projekt Planu 
Transportowego dla Powiatu Krośnieńskiego.  

(Dowód akta kontroli str.: 44-48, 413-504) 

Informacje o opracowaniu projektu Planu Transportowego ukazały się na stronach 
internetowych BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz w jednym  
z tytułów prasy regionalnej. Zamieszczone ogłoszenie spełniało wymagania art. 10 
ust. 1 uptz, tj. określało miejsce udostępnienia Planu Transportowego czas, formę 
miejsce i termin składania opinii dotyczących ww. planu.  

(Dowód akta kontroli str.: 49-63) 

W czasie określonym przez ustawę wpłynęła jedna uwaga do projektu Planu 
Transportowego, złożona przez Burmistrza Gminy Jedlicze. Dotyczyła informacji 
opisujących charakter społeczno-gospodarczy gminy. Wymieniona opinia została 
uwzględniona, nie odnosiła się do ilości linii autobusowych, czy też planowanych 
tras.  

(Dowód akta kontroli str.: 49-67) 

Ilość planowanych linii o charakterze użyteczności publicznej wyniosła 25. Zgodnie  
z treścią projektu Planu Transportowego, sieć transportu zbiorowego powiatu 
krośnieńskiego uwzględniała linie autobusowe wskazane w „Planie 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 
Podkarpackiego” w taki sposób, aby sieć powiatowa stanowiła jej uzupełnienie  
w zakresie planowanych przystanków oraz stacji przesiadkowych. Dotyczyło to 
planowanych tras przez Marszałka Województwa Podkarpackiego takich jak: 
Rzeszów-Krasna-Korczyna-Krosno, Rzeszów-Strzyżów-Wojaszówka-Krosno- 
Krościenko Wyżne-Brzozów, Rzeszów-Dębica-Jasło-Krosno-Miejsce Piastowe-
Rymanów-Sanok. Ponadto Starosta Krośnieński pan Jan Juszczak wyjaśnił: „Powiat 
planując przebieg linii w ramach Planu Transportowego brał pod uwagę linie 
wyznaczone przez Marszałka Województwa, jednakże przebieg tych linii w Planie 

                                                      
3 Dz. U z 2013 r. poz. 1414 ze zm. 
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transportowym Marszałka nie jest jednoznacznie określony.” Zapisy Planu 
transportowego Województwa Podkarpackiego zawierały jedynie punkty 
początkowe i końcowe linii autobusowych np.: linia Krosno-Rzeszów, bez wskazania 
przystanków pośrednich.  

W okresie objętym kontrolą Starosta Krośnieński nie składał wniosków i opinii 
dotyczących Planu transportowego opracowanego przez Marszałka Województwa. 

(Dowód akta kontroli str.: 13-40, 74, 101,414-504 ) 

Plan Transportowy został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 15 maja 2015 r. 
uchwałą Nr V/49/2015. Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 2 uptz, jego projekt 
został poddany uzgodnieniom ze starostami sąsiednich powiatów. Starostowie: 
Jasielski, Brzozowski, Sanocki, Strzyżowski odnieśli się pozytywnie do 
przekazanego projektu i nie wnieśli uwag, ani opinii.  

Natomiast Prezydent Miasta Krosna w dniu 3 lutego 2014 r., poinformował Starostę 
Krośnieńskiego o nieuzgodnieniu przedstawionego projektu Planu Transportowego: 
„Ponieważ nie odzwierciedlał on działalności Gminy Krosno jako organizatora 
publicznego transportu zbiorowego dla gmin: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna 
Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe leżących w powiecie krośnieńskim, na mocy 
zawartych w 2003 r. porozumień.” W efekcie prowadzonej korespondencji w dniu 5 
marca 2014 r. Prezydent Miasta Krosna uzgodnił przedstawiony projekt Planu 
Transportowego oraz poinformował Starostę Krośnieńskiego, iż: „Gmina Krosno 
przygotowuje się do opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu drogowego wraz z okolicznymi gminami. W związku z powyższym  
w opracowanym przez Starostę Krośnieńskiego Planie Transportowym należałoby 
wówczas uwzględnić Gminę Krosno jako organizatora publicznego transportu 
zbiorowego” (operatorem ww. transportu było Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne).   

Nawiązując do prowadzonych rozmów Z-ca Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 
stycznia 2015 r. przekazał Staroście następujące propozycje zmian Planu 
Transportowego dla powiatu krośnieńskiego: 

- uwzględnienie  w Planie Transportowym powiatu rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego poprzez między innymi: wprowadzenie nowej komunikacji powiatowej 
uzupełniającej aktualną ofertę realizowaną przez Gminę Krosno jako Organizatora  
w gminach Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe. 

- koordynację linii komunikacyjnych prowadzonych poza granicami miasta Krosna 
na obszarze Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego. 

- ustalenie na terenie Miasta Krosna węzła lub węzłów przesiadkowych.  

- dostosowanie liczby przystanków dla operatorów Powiatu tylko do tych 
zlokalizowanych w węzłach przesiadkowych oraz tzw. integracyjnych 
umożliwiających przesiadkę do MZK. 

- ustalenie standardów usług porównywalnych z realizowanym przez Operatora 
miejskiego. 

- określenie trybu wyboru operatora z możliwością powierzenia organizacji 
transportu zbiorowego innej jednostce samorządowej np. gminie Krosno. 

- wskazanie przez Powiat formalno-prawnej możliwości współfinansowania 
transportu zbiorowego. 

- określenie wspólnych celów dla Gminy Krosno i Powiatu w kierunkach rozwoju 
Planu Transportowego.  



 

5 

- rozważenie kwestii wspólnego wniosku aplikacyjnego dofinansowania.  

Starosta poinformował Z-cę Prezydenta Miasta Krosna, że uwagi i opinie dotyczące 
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego „będą brane pod uwagę na 
etapie organizacji przewozów.” 

Plan Transportowy został podany do publicznej wiadomości w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr. 2015.2080 z dnia 9 lipca 2015 r. 

(Dowód akta kontroli str.: 75-76,77-100)  

Starostwo w trakcie prac nad Planem Transportowym prognozowało potrzeby 
przewozowe mieszkańców powiatu, co znalazło swój wyraz w jego zapisach. 
Badanie i analiza polegały głównie na syntezie informacji dotyczących prognozy 
demograficznej, sieci drogowej na terenie powiatu, charakterystyk gmin, gęstości 
zaludnienia w poszczególnych gminach, codziennej migracji mieszkańców powiatu. 
Plan Transportowy uwzględniał również potrzeby komunikacyjne ludzi starszych, 
młodzieży szkolnej oraz dojazdy do uzdrowisk znajdujących się na terenie powiatu. 
Prowadzone prognozy i analizy doprowadziły do ustalenia ilości linii autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej. Na etapie uchwalenia Planu Transportowego 
nie analizowano potrzeb związanych z komunikacją publiczną w poszczególnych 
dniach tygodnia, godzinach oraz pojemności środków transportu. 

Starostwo nie prowadziło przed opracowaniem Planu Transportowego badań opinii 
publicznej związanych z potrzebami transportowymi mieszkańców, podejmowało 
jedynie w tym kierunku działania wymagane przez ustawę w zakresie postanowień 
art. 12 ustawy uptz. 

Starosta Krośnieński wyjaśnił ponadto: „W zakresie prowadzonych w toku 
projektowania analiz rynku, informuję, że wykorzystano do tego celu "Dane 
wyjściowe” oraz dane wtórne udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny  
w ramach prowadzonego „Banku Danych Lokalnych” oraz dane pierwotne uzyskane 
w toku opracowywania Planu transportowego dla Województwa Podkarpackiego. 
Dodać należy, że podmiotem opracowującym Plan Transportowy dla Powiatu i dla 
Województwa była ta sama firma. Z jej wyjaśnień wynika, że: 

- Badanie wykonywane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, polegało na przeprowadzeniu ankiet wśród osób podróżujących. 
Ankieta ta dotyczyła preferencji komunikacyjnych mieszkańców Województwa. 
Dodatkowo oprócz badań ankietowych zostały przeprowadzane badania napełnień. 
Badania te pozwoliły określić liczbę podróżnych i popyt na konkretne linie 
komunikacyjne.  

- Na podstawie badań ankietowych oraz badań napełnień określono potrzeby 
przewozowe mieszkańców Powiatu. 

- Potrzeby przewozowe mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego wynikające z badań 
przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, zostały uwzględnione w Planie zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Krośnieńskiego, czego efektem jest 
proponowana sieć użyteczności publicznej znajdująca się w Planie 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 
Krośnieńskiego”. 

(Dowód akta kontroli str.: 13-44, 413-504) 

Uchwalony przez Starostwo Plan Transportowy zawierał wszystkie wymogi 
określone w art. 12 ust. 1 uptz. Ponadto uwzględniał sytuację społeczno-
gospodarczą, potrzeby rozwoju publicznego transportu zbiorowego, potrzeby osób 
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niepełnosprawnych. Przeprowadzono również analizę finansowania transportu 
zbiorowego.  

Łączna długość 25 linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie 
wynosić 779 km. Ponadto w związku z dużym poziomem ogólności Planu 
Transportowego Województwa nie było możliwe określenie na etapie opracowania 
Planu Transportowego przez Starostę Krośnieńskiego, w jakim zakresie linie 
użyteczności publicznej obu szczebli samorządu pokrywają się. Plan Wojewódzki 
zawierał trzy alternatywne warianty rozwoju linii transportu publicznego, dla których 
określono jedynie początek i koniec trasy (np. relacja Rzeszów-Krosno.). Nie 
umieszczono w nim szczegółowych opisów przemieszczania się poszczególnych 
środków transportowych takich jak: przystanki, miejsca przesiadkowe. 

(Dowód akta kontroli str.: 74,101,413-504) 

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

 

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

 

2. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego 

Działania Starosty Krośnieńskiego dotyczące organizacji transportu zbiorowego na 
dzień zakończenia kontroli polegały na opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na obszarze Powiatu 
Krośnieńskiego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w BIP, na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronach internetowych. Ogłoszenie zostało opublikowane z ponad 
rocznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia 
przetargowego, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1 uptz.” Przewidywany termin 
rozpoczęcia postępowania przetargowego wyznaczono na 25 sierpnia 2016 r.  

W regulaminie organizacyjnym zadania związane z realizacją publicznego 
transportu drogowego zostały przypisane do Wydziału Komunikacji i Transportu. 
Zagadnieniami transportu zbiorowego zajmowało się dwóch pracowników Starostwa 
zatrudnionych ww. wydziale. Do ich kompetencji należało między innymi wydawanie 
zezwoleń na wykonywanie przewozu osób lub rzeczy, realizacja zadań związanych 
z uchwaleniem i realizacją Planu Transportowego.  

W okresie objętym kontrolą w związku z uchwaleniem Planu Transportowego 
prowadzono badania potrzeb przewozowych mieszkańców powiatu na etapie jego 
opracowania. Zgodnie z wyjaśnieniem Starosty Krośnieńskiego „Badanie  
i analizowanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym 
prowadzone będzie w kolejnym etapie wdrażania Planu Transportowego.” 

W latach 2013 r. - 2015 r. do Starostwa wpłynęło 30 skarg, z czego żadna nie 
dotyczyła przewozów w publicznym transporcie drogowym.  

Plan Transportowy powiatu został uchwalony w maju 2015 r. i do dnia zakończenia 
kontroli nie zaszła potrzeba jego aktualizacji. 

(Dowód akta kontroli str.: 13-44, 102-113, 118-120) 

W okresie objętym kontrolą do Starostwa wpłynęło 12 wniosków o wydanie 
zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie 
drogowym. Na ich podstawie wydano 10 zezwoleń. Postępowanie związane  
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z wnioskiem PKS w Krośnie z 2013 r. pozostawiono bez rozpoznania z powodu 
niedostarczenia wymaganych do wydania zezwolenia dokumentów. Natomiast 
postępowanie w 2014 r. dotyczące tego samego przewoźnika umorzono w wyniku 
wycofania wniosku przez zainteresowanego.  

Wydawane zezwolenia były zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na 
wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz 
wypisów z zezwoleń4.  

Stwierdzono, że w badanych sprawach dotyczących wydawania zezwoleń, do 
wniosków składano wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 22 ust. 
1 utd. Wnioskodawcy dostarczali: kserokopie licencji na wykonanie krajowego 
transportu drogowego osób, proponowane rozkłady jazdy uwzględniające 
przystanki, godziny odjazdów środków transportu, długości linii komunikacyjnych, 
odległości między przystankami, kursy i liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania 
codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy, schematy połączeń 
komunikacyjnych z zaznaczonymi liniami komunikacyjnymi, potwierdzenia 
uzgodnień zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanych  
z ich właścicielami lub zarządcami, oraz zobowiązania do zamieszczenia informacji 
o godzinach odjazdów na przystankach, cenniki biletów, wykazy pojazdów  
(z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc), którymi wnioskodawca zamierzał 
wykonywać przewozy.  

Zgodnie z art. 22a ust. 3 utd, wydawanie zezwoleń było poprzedzone analizą 
sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Ponadto w aktach 
przedmiotowych postępowań znajdowały się uzgodnienia wydanego zezwolenia  
z burmistrzami i wójtami gmin z terenu powiatu, przez które przebiegała trasa 
przewoźnika.  

W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków odmów wydania zezwolenia na 
podstawie art. 22a utd.  

(Dowód akta kontroli str.: 13-44,102-106,121-342) 

Rada powiatu nie podejmowała uchwały określającej zasady korzystania  
z przystanków i dworców. Nie podjęto również działań w celu wprowadzenia 
systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażera. Starosta 
Krośnieński wyjaśnił: „Określenie przez Radę Powiatu przystanków 
komunikacyjnych udostępnianych wszystkim operatorom i przewoźnikom jest 
aktualnie w formie przygotowań i organizacji – warunek ten zostanie spełniony 
zgodnie z wymogami ustawy do dnia 31.12.2016 r.” Nie wprowadzono „na dzień 
dzisiejszy systemu taryfowo – biletowego, temat ten będzie uwzględniony na etapie 
organizacyjnym. System informacji dla pasażera na dzień dzisiejszy nie jest 
opracowany – będzie realizowany na etapie organizacyjnym. 

Starosta Krośnieński nie posiadał wiedzy na temat wysokości opłat za korzystanie  
z przystanków i dworców, których nie był właścicielem ani zarządcą. W wyjaśnieniu 
stwierdził: „Aktualnie na terenie Powiatu Krośnieńskiego transport zbiorowy 
wykonywany jest przez przewoźnika spełniającego wymagania określone w ustawie 
o transporcie drogowym. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym – „publiczny transport zbiorowy może być wykonywany przez 
operatora publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej „operatorem” lub 
przewoźnika spełniających warunki do podejmowania i wykonywania działalności  
w zakresie przewozu osób określone odpowiednio w ustawie z dnia 6 września 

                                                      
4 Dz. U. z 2014 r. poz. 402 
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2001r. o transporcie drogowym”. Warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie 
przewozów, w trybie cyt. wyżej ustawy o transporcie drogowym, jest uzgodnienie  
z właścicielami lub zarządzającymi zasady korzystania z przystanków i dworców. 
Organ wydający zezwolenie nie musi znać treści uzgodnienia, ale musi mieć 
potwierdzenie, że takie uzgodnienie zostało zawarte. W świetle powyższego,  
w chwili obecnej gdy nie został wyłoniony operator nie musimy posiadać wiedzy na 
temat szczegółów zawartych uzgodnień między przewoźnikami”, a właścicielami lub 
zarządzającymi przystankami i dworcami. 

(Dowód akta kontroli str.: 13-40, 102-106, 646) 

 

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

 

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

 

3. Zarządzanie publicznym drogowym transportem zbiorowym  

 
W latach 2013 – 2015 Starosta Krośnieński przeprowadzał kontrole przewoźników 
drogowych na podstawie art. 84 ust. 1 ust. 2 utd. Podejmowane działania kontrolne 
polegały na badaniu zgodności wykonywanego krajowego transportu drogowego  
z przepisami ustawy o transporcie drogowym i rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
Stwierdzono, iż przedsiębiorstwa przewozowe, dla których organem udzielającym 
zezwolenia był Starosta Krośnieński kontrolowano z zachowaniem częstotliwości 
określonej w przepisie art. 84 ust. 2 ustawy utd, lub przewiduje się je do 
skontrolowania w okresie pięcioletnim od wydania zezwolenia. Zgodnie z zapisami 
w protokołach kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości, ani naruszeń 
obowiązujących przepisów. 

(Dowód akta kontroli str.:  360-393) 

Analizy potrzeb przewozowych na terenie powiatu były prowadzone w czasie 
opracowania Planu Transportowego na jego potrzeby. Starosta Krośnieński wyjaśnił 
ponadto iż: „Badanie i analizowanie potrzeb przewozowych w publicznym 
transporcie zbiorowym prowadzone będzie w kolejnym etapie wdrażania Planu 
Transportowego.”  

Korzystanie z przystanków i obiektów dworcowych odbywało się na podstawie 
uzgodnień przewoźników z zarządcami lub właścicielami gruntów, na których one 
się znajdowały. W wyniku oględzin przystanków stwierdzono, iż na 4 przystankach 
brakowało rozkładów jazdy. Uczestniczący w oględzinach pan Robert Cieśla 
inspektor Wydziału Komunikacji wyjaśnił: „iż rozkłady jazdy na liniach regularnych są 
często niszczone przez wandali o czym przewoźnicy informowali Starostwo. 
Ponadto zgodnie z uzyskanymi (…) informacjami zaistniałe braki rozkładów są przez 
nich w miarę możliwości uzupełniane”. Stwierdzono również w czasie dokonywania 
oględzin, iż na wszystkich przystankach autobusowych linii regularnej relacji Iwonicz 
Zdrój-Lubatowa umieszczone rozkłady jazdy przewoźnika T.N Trans - Usługi nie 
były zgodne z rozkładami jazdy dostarczonymi do Starostwa na podstawie, których 
wydano zezwolenie nr 58 z dnia 24 października 2014 r. na regularny przewóz osób. 
W związku z powyższym Starosta Krośnieński wyjaśnił: W omawianym przypadku 
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zostało wszczęte postępowanie kontrolne, które ma dać odpowiedź, dlaczego taka 
sytuacja miała miejsce. W miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych czynione 
są starania, aby nadzór i kontrola nad przewoźnikami były najefektywniejsze  
i najskuteczniejsze.” 

(Dowód akta kontroli str.: 13-40, 394-408, 644-645) 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w związku  
z wystąpieniem Najwyższej Izby Kontroli do WITD na podstawie art. 12 ustawy z 
dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5, przeprowadził kontrolę 
podmiotów wykonujących regularne przewozy osób na obszarze Powiatu 
Krośnieńskiego. W trakcie dokonywanych czynności sprawdzających dokonano 
inspekcji 5 przewoźników: Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez WITD 
przeprowadzono 9 kontroli, między innymi stanu technicznego pojazdów używanych 
do przewozów regularnych. W 3 przypadkach w związku ze złym stanem 
technicznym pojazdów zatrzymano dowody rejestracyjne.  

Ponadto Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła kontrole 
przewozów regularnych następujących przewoźników: 

1. FHU JF na liniach  regularnych: 

 Wola Wyżna –Dukla (o godzinie 9:30 Dukla  w dniu 01.10.2015 r.) oraz Wola Niżna 
– Dukla (o godz. 12:55 Dukla w dniu 01.10.2015 r.). 

2. PKS w Krośnie S.A. na linii regularnej Lubatowa - Dukla ( o godzinie 10:34 
Lubatowa w dniu 01.10.2015 r.). 

3. FHU JF na linii regularnej Wola Wyżna – Dukla (o godzinie 9:30 Dukla  w dniu 
08.10.2015 r.). 

4. PKS w Krośnie S.A. na linii regularnej Lubatowa – Dukla ( o godzinie 10:34 
Lubatowa w dniu 08.10.2015 r.). 

5. PKS w Krośnie na liniach regularnych Miejsce Piastowe –Rymanów, oraz Iwonicz 
Technikum Rolnicze –Iwonicz Zdrój w dniu 02.10.2015 r. 

6. PKS w Krośnie S.A. na linii regularnej Miejsce Piastowe – Rymanów (o godz. 
6:42 Rymanów w dniu 09.10.2015 r.). 

7. PKS w Krośnie S.A. na linii regularnej Iwonicz Technikum Rolnicze – Iwonicz 
Zdrój (o godz. 8:36 Iwonicz Zdrój w dniu 09.10.2015 r.). 

8. F H U Józef Fornal na linii regularnej Wola Niżna –Dukla  w godzinach 9:30 – 
10:05 w dniu 06.10.2015 r. w miejscowości Lipowicza. 

W wyniku podjętych czynności WITD ustalił, iż przewoźnicy na wymienionych liniach 
nie realizowali przewozów zgodnie z zatwierdzonymi rozkładami jazdy. 

(Dowód akta kontroli str.: 519-643) 

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do Starostwa skargi dotyczące drogowego 
transportu zbiorowego. 

W latach 2013-2015 nie wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie 
publicznego transportu drogowego o których mowa w art. 20a utd. 

W latach objętych kontrolą Starosta Krośnieński terminowo tj. do 31 stycznia 
każdego roku składał informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego w 
myśl postanowień art. 49 ust. 1 uptz. Wg danych zamieszczonych w ww. 
informacjach za lata 2012-2014 liczba linii komunikacyjnych, na których 

                                                      
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 
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wykonywany był publiczny transport zbiorowy wynosiła odpowiednio 16, 17, 11.  
W każdym roku przewozy wykonywane były odpowiednio przez 2, 3, 6 
przewoźników, na podstawie wydanych zezwoleń na wykonywanie krajowych 
regularnych przewozów osób w transporcie drogowym.  

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zdarzenia, o których mowa w art. 92 ust. 1 
i 3 oraz w art. 92a ust. 1 utd. 

(Dowód akta kontroli str.: 13-40, 102-106, 343-359 ) 

 

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

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono brak rozkładów jazdy na 4 
przystankach oraz niezgodność pomiędzy informacjami poddanymi  do publicznej 
wiadomości w rozkładzie jazdy (na jednej z linii w terenie) i rozkładzie jazdy 
zatwierdzonym przez Starostę Krośnieńskiego do wydanego zezwolenia. Ponadto 
zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Inspekcję Transportu Drogowego 
stwierdzono przypadki, że przewoźnicy realizowali przewozy niesprawnymi 
samochodami, a odbywające się kursy były niezgodne z zatwierdzonymi rozkładami 
jazdy. W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na 
wzmożenie nadzoru i kontroli zgodności wykonywanych przewozów z udzielonymi 
przez Starostę Krośnieńskiego zezwoleniami, na wykonywanie regularnych 
przewozów osób oraz podjęcie działań zmierzających do współpracy z Inspekcją 
Transportu Drogowego w zakresie kontroli przewoźników.  

 

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

 

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

W okresie objętym kontrolą zadaniami z zakresu wydawania zezwoleń, licencji, 
przygotowaniem Planu Transportowego oraz podejmowaniem czynności 
zmierzających do wyłonienia operatora, zajmowało się dwóch pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach ds. transportu i drogownictwa w Wydziale 
Komunikacji i Transportu Starostwa. Zgodnie z wyjaśnieniem Starosty 
Krośnieńskiego w związku z faktem, iż wybór operatora publicznego został 
zaplanowany na 2016 r. zadania dotyczące publicznego transportu osób, 
realizowane przez Wydział, są na podstawie regulacji prawnych zawartych  
w ustawie o transporcie drogowym. 

Stwierdzono, iż działania Starostwa w zakresie wydawanych zezwoleń, kontroli ich 
wykonywania były zgodne z obowiązującymi postanowieniami ustawy utd. Składane 
przez przewoźników wnioski po spełnieniu wymagań ustawowych rozpatrywano 
pozytywnie. W Urzędzie od dnia 25 lipca 2011 r. funkcjonowało zarządzenie nr 
43/11 Starosty Krośnieńskiego w sprawie założeń kontroli zarządczej w Starostwie. 
Określało ono ogół działań podejmowanych przez kierownictwo i pracowników 
jednostki dla zapewnienia realizacji celów i zadań ustawowych. 

(Dowód akta kontroli str.: 102-117, 506-519) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w badanym 
obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: wzmożenie 
kontroli przewoźników w zakresie zgodności wykonywanych przewozów  
z udzielonymi przez Starostę Krośnieńskiego zezwoleniami, na wykonywanie 
regularnych przewozów osób oraz podjęcie współpracy z Inspekcją Transportu 
Drogowego w zakresie kontroli 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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wniosku pokontrolnego 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 

wz. Urszula Dziedzic Dyrektor 
Wiesław Motyka Główny specjalista k. p.  
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