
 
 

 

LRZ.410.019.03.2015 
P/15/035 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 



 

 1

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 

 

Kontrolerzy Urszula Dziedzic, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 97367 z dnia 7 
września 2015 r. 

Barbara Lew, starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr 97381 z dnia 6 
października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, zwane dalej 
Starostwem 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Zbigniew Kiszka, Starosta Powiatu Przeworskiego od dnia 27 listopada 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str.5-7) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 

W latach 2013-2015 (do dnia 20 listopada), w powiecie przeworskim, regionalny 
pasażerski transport drogowy, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym2, wykonywany był przez przewoźników 
spełniających warunki do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie 
przewozu osób, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym3. Wszystkie zadania związane z wykonywaniem tego transportu, zostały 
przypisane do zakresów czynności pracowników Wydziału Komunikacji, Transportu 
i Dróg w Starostwie. Powiat przeworski, jako liczący mniej niż 80 tys. mieszkańców, 
nie był zobligowany przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, do 
opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
i do dnia zakończenia kontroli nie opracował takiego planu. Jednakże zaplanował 
zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego wspólnie z powiatem 
jarosławskim na mocy zawartego porozumienia. W tym celu Rada Powiatu 
Przeworskiego w dniu 29 października 2015 r., na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, podjęła uchwałę w sprawie 
powierzenia powiatowi jarosławskiemu zadania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego. Zgodnie z podjętą uchwałą powierzenie zadań miało nastąpić na 
podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządami obu powiatów. Do dnia 

                                                      
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 
3 Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm. 
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zakończenia kontroli opracowano jedynie projekt porozumienia, w którym wskazano 
m. innymi, że powiat jarosławski zostaje organizatorem publicznego transportu 
zbiorowego użyteczności publicznej i przejmuje od powiatu przeworskiego 
obowiązki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  

Kontrola wykazała, że w badanym okresie transport osób wykonywany był przez 
przewoźników posiadających zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w transporcie drogowym. Zezwolenia te wydawane były przez Starostę, 
zgodnie z wymogami ustawy o transporcie drogowym, na wzorze określonym 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 
marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych 
i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń4.  

Stwierdzone w kontroli nieprawidłowości dotyczyły braku przeprowadzania kontroli 
u przewoźników, co najmniej raz na 5 lat w zakresie spełniania wymogów będących 
podstawą do wydania licencji i zezwoleń, co stanowiło naruszenie przepisów art. 84 
ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym. 

NIK zwraca uwagę, iż przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny wykazały na 
przystankach autobusowych braki tablic informujących o rozkładach jazdy i danych 
informacyjnych o przewoźnikach. W ocenie NIK, taki stan mógł wynikać z braku 
kontroli przewoźników.  

Ponadto przyjęty w Starostwie system kontroli zarządczej, w ocenie NIK nie 
zapewniał właściwego wykonywania obowiązków powierzonych pracownikom. 
Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli przewoźników, nie dopełnił 
powierzonego mu zadania, a naczelnik odpowiedzialny za jego nadzór przeoczył 
obowiązek realizacji tych zadań. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1, 2. Planowanie i organizowanie publicznego drogowego 
transportu zbiorowego 

Powiat przeworski nie opracował planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego. 

Wyjaśniając Starosta podał, że w okresie objętym kontrolą regionalny pasażerski 
transport drogowy w powiecie przeworskim, zgodnie z art. 78 ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym, funkcjonował na podstawie przepisów ustawy o transporcie 
drogowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-11) 
Realizacja zadań obejmujących organizowanie publicznego transportu zbiorowego, 
nie została przypisana żadnej komórce organizacyjnej Starostwa, ani żadnemu 
pracownikowi Starostwa, ze względu na to, iż jak wyjaśnił Starosta zamierzano je 
powierzyć do realizacji powiatowi jarosławskiemu w drodze porozumienia. W okresie 
objętym kontrolą w Starostwie nie realizowano zadań określonych w art. 15 ust. 1 
pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, obejmujących prowadzenie 
badań i analiz potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym. 

Wyjaśniając kwestię badania potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie transportu 
publicznego Starosta podał, że powiat przeworski nie badał i nie analizował potrzeb 
przewozowych, ponieważ nie wykonuje na swoim terenie publicznego transportu 

                                                      
4 Dz. U. z 2014, poz. 402, od dnia 11 kwietnia 2014 r., a poprzednio rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 
r.  o tej samej nazwie Dz. U. Nr 144, poz. 1519 

Opis stanu 
faktycznego 
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zbiorowego w oparciu o ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, 
a zapotrzebowanie mieszkańców powiatu jest zaspokojone przez przewoźników 
komercyjnych, wykonujących przewozy regularne w krajowym transporcie 
drogowym. Powyższe znajduje uzasadnienie w tym, iż do dnia dzisiejszego do 
Starosty nie wpłynął wniosek mieszkańców powiatu o utworzenie linii 
komunikacyjnej, żaden z Radnych Rady Powiatu Przeworskiego nie podnosił tej 
kwestii na sesjach Rady Powiatu, nie składano również skarg. W posiadaniu 
jednostki znajdują się również przedkładane przez przewoźników informacje 
o trasach i rozkładach jazdy, które w znacznym stopniu umożliwiają ocenę wielkości 
podaży oraz stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu. Dodaję, że w dniu 
w dniu 29 listopada 2015 r. na VIII sesji Rady Powiatu Przeworskiego, Radni podjęli 
uchwałę w sprawie powierzenia powiatowi jarosławskiemu zadania organizacji 
publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu przeworskiego. Większość 
linii komunikacyjnych na terenie powiatu przeworskiego obsługuje PKS S. A. 
w Jarosławiu, który jest spółką powiatu jarosławskiego. W związku z powyższym 
badania i analizy potrzeb przewozowych będą wykonywane po podpisaniu 
porozumienia z powiatem jarosławskim, w ramach opracowywania wspólnego Planu 
Transportowego.  

Do Starostwa nie wpływały skargi, wnioski czy apele, które dotyczyłyby braku 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

(dowód: akta kontroli str. 12-118) 

W okresie objętym kontrolą5 do Starostwa wpłynęło 14 wniosków dotyczących 
wydania zezwoleń6 na przewozy regularne osób. Wszystkie wnioski zostały 
rozpatrzone, a przewoźnikom wydano zezwolenia. Analizą objęto 5 spraw 
dotyczących wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób 
w krajowym transporcie drogowym. Stwierdzono, że zezwolenia wydawane były 
zgodnie z wymogami ustawy o transporcie drogowym, na wzorze określonym 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów 
drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń. Do każdego z analizowanych wniosków 
dołączane były wszystkie wymagane dokumenty tj. rozkład jazdy uwzględniający 
przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej, odległość między 
przystankami, kursy jazdy, wykaz środków transportu z liczbą miejsc, schemat 
połączeń komunikacyjnych z linią komunikacyjną i przystankami, zobowiązanie 
przewoźnika do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach 
przystankowych na przystankach, cennik biletów, zezwolenie na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego, lub licencja na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób, zgoda na korzystanie w przystanków autobusowych właściwego 
podmiotu. W każdej sprawie przed wydaniem zezwolenia dokonywano analizy 
sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz uzgodnienia 
z  właściwymi ze względu na przebieg linii komunikacyjnej wójtami i burmistrzami 
miast. 

 (dowód: akta kontroli str.  119-164) 
Rada powiatu nie podejmowała uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich. W latach 
2013-2015 korzystanie z przystanków i obiektów dworcowych odbywało się na 
podstawie uzgodnień przewoźników z zarządcami lub właścicielami gruntów, na 
których one się znajdowały. 

                                                      
5 Do 30 września 2015 r. 
6 Wnioski dotyczące nowych linii regularnych lub przewoźników, którzy dotychczas nie świadczyli usług transportowych 



 

 4

Starostwo nie wprowadziło zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz 
systemu informacji dla pasażera, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 lit d, e.  

Wyjaśniając Starosta podał: ponieważ Rada Powiatu Przeworskiego nie podjęła 
uchwały o określeniu przystanków komunikacyjnych, które podlegają udostępnieniu 
operatorom i przewoźnikom, a także warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 
Starostwo nie określiło standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych. 
Powiat przeworski nie zarządza i nie jest właścicielem dworców. Określenie 
przystanków komunikacyjnych, warunki i zasady korzystania oraz standardy 
dotyczące tych przystanków, nastąpi po podpisaniu porozumienia w sprawie 
powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie 
powiatu przeworskiego powiatowi jarosławskiemu. Powiat przeworski nie informował 
o stawce opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jst. Starostwo nie 
posiada wiedzy, czy gminy podejmowały uchwały dotyczące ustalenia stawek za 
korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz czy określiły standardy dotyczące 
przystanków komunikacyjnych i dworców. W związku z tym nie podejmowano 
działań mających na celu sprawdzenie czy były one niedyskryminujące. Nie 
wprowadzono systemu taryfowo-biletowego oraz zintegrowanego systemu 
informacji dla pasażera, nie wyznaczono również komórki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za administrowanie tym systemem, ponieważ zadania te w ramach 
porozumienia zostaną przekazane powiatowi jarosławskiemu.  

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 122, 200-201) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
NIK zwraca uwagę, iż ustawa o publicznym transporcie zbiorowym weszła w życie 
z dniem 1 marca 2011 r. Natomiast zadania o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 
oraz pkt 3 lit. a, e, tej ustawy, tj.: prowadzenie analiz potrzeb przewozowych, 
określenie standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych, funkcjonowanie 
systemu informacji dla pasażera, do dnia zakończenia kontroli nie były realizowane 
przez Starostwo. Dopiero w czasie trwania kontroli NIK, podjęta została uchwała w 
sprawie powierzenia realizacji zadania organizacji publicznego transportu 
zbiorowego, w tym obowiązków wynikających z art. 15 ww. ustawy, do powiatu 
jarosławskiego na mocy porozumienia. Zdaniem NIK mimo, iż w powiecie 
przeworskim regionalny pasażerski transport drogowy wykonywany był przez 
przewoźników, działających w oparciu o zasady uregulowane w ustawie  
o transporcie drogowym, Starostwo od 2011 r. mogło podjąć działania o których 
mowa w art. 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 
 
 
W kontroli stwierdzono, że w powiecie przeworskim regionalny pasażerski transport 
drogowy funkcjonował na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Do 
dnia zakończenia kontroli powiat przeworski podjął jedynie działania zmierzające do 
przekazania organizacji publicznego transportu zbiorowego do powiatu 
jarosławskiego na mocy porozumienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym. 

3. Zarządzanie publicznym drogowym transportem zbiorowym 

Zgodnie z art. 84 ust 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym „organy udzielające 
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne są 
uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących 
podstawą do wydania tych dokumentów. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz 
na 5 lat.”  

Pracownicy Starostwa przeprowadzili w latach 2007-2009 cztery kontrole, z tego 
w 2007 r. kontrolę u 1 przewoźnika oraz w 2009 r. kontrole u 3 przewoźników, 
w zakresie spełniania wymogów ustawowych będących podstawą do wydania 
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Po tym okresie do 
dnia zakończenia kontroli, 3 przewoźników, którzy wykonywali nadal przewozy 
regularne osób, nie zostało poddanych ponownej kontroli. Pozostałych 
2 przewoźników, którzy posiadali wydane przez Starostę zezwolenia na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w 2013 r., nie kontrolowano do 
dnia zakończenia kontroli7.  
 
Żaden z 6 przewoźników, który prowadził regularny przewóz osób w krajowym 
transporcie drogowym8, na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę, nie był 
kontrolowany co najmniej raz na 5 lat, w zakresie spełniania wymogów będących 
podstawą do wydania tego zezwolenia.  
 
Wyjaśniając przyczyny nieprzeprowadzenia u 3 przewoźników kontroli w zakresie 
licencji oraz u 4 przewoźników kontroli w zakresie zezwoleń, co najmniej raz na 5 lat 
pomimo takiego obowiązku, Starosta podał, że wymóg częstotliwości kontroli 
przedsiębiorców w zakresie wydanych licencji i zezwoleń uszedł uwadze Starosty 
powiatu przeworskiego. Niezwłocznie po stwierdzeniu tego zaniechania zostały 
podjęte czynności zmierzające do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli. I tak 
w dniu 5 listopada 2015 r. wszczęto procedurę kontroli w zakresie spełniania 
wymogów ustawowych będących podstawą do wydania licencji. Zawiadomiono 
trzech przewoźników o terminie wykonania czynności kontrolnych. Kolejne kontrole 
dotyczące wydanych licencji i zezwoleń będą przeprowadzane sukcesywnie.  

W trakcie trwania kontroli NIK przeprowadzono kontrolę u jednego przewoźnika 
w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Nieprawidłowości nie 
stwierdzono.  

(dowód: akta kontroli str.  165-199) 

Korzystanie z przystanków i obiektów dworcowych odbywało się na podstawie 
uzgodnień przewoźników z zarządcami lub właścicielami gruntów, na których one 
się znajdowały.  

W wyniku przeprowadzonych oględzin przystanków na 5 regularnych liniach9 
w powiecie przeworskim tj.: Przeworsk – Studzian – Dębów – Nowosielce, 
Przeworsk – Bóbrka Kańczudzka – Siedleczka – Hucisko Jawornickie – Jawornik 
Polski, Przeworsk – Rączyna przez Pantalowice, Przeworsk - Sieniawa – Majdan 
Sieniawski – Sieniawa – Przeworsk, Przeworsk szpital – Tryńcza – Sieniawa, 
stwierdzono, że transport osób wykonywało dwóch przewoźników (z czego jeden 
obsługiwał 4 linie, a drugi 1 linię). 
Miejsca zatrzymania autobusów były oznakowane znakami drogowymi przystanków. 
Na przystankach znajdowały się słupki, zadaszenia lub wiaty.  

                                                      
7 W przypadku tych przewoźników nie upłynął okres 5 letni 
8 1 przewoźnik od kwietnia 2015 r., 1 przewoźnik od października 2013 r., 4 przewoźników przez okres dłuższy niż 5 lat 
9 oględzinom poddano po 8 przystanków na każdej linii 
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W przypadku jednego przewoźnika na 6 spośród 32 (w 19%) przystanków 
brakowało tablic informacyjnych z rozkładami jazdy oraz danymi identyfikacyjnymi 
i adresowymi przewoźnika. 
W 3 przypadkach rozkłady jazdy były z 8 kwietnia 2013 r. pozostałe z 28 czerwca 
2015 r., pomimo, iż wszystkie zezwolenia na te linie wydane były w okresie kwietnia 
i maja 2015 r. Na 17 przystankach informacje o usługodawcy różniły się od danych 
na pozostałych tablicach, jednakże na wszystkich były dane niezbędne do 
identyfikacji firmy. Na 1 linii jeden kurs (ostatni) był nieczytelny (zamazany) pomimo, 
że zawarty był w zgłoszonym do Starostwa rozkładzie jazdy. W pozostałych 
przypadkach tablice były czytelne. Godziny odjazdów na rozkładach jazdy 
umieszczonych na przystankach były zgodne z rozkładami jazdy złożonymi do 
Starostwa wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania zezwolenia. Przejazdy 
autobusów10 na tych liniach były zgodne z rozkładami jazdy.   
 
U drugiego przewoźnika spośród 8 przystanków poddanych oględzinom, na 7 nie 
było tablic informacyjnych z rozkładami jazdy. Na jednym przystanku była 
nieaktualna tablica informacyjna tj. ważna od 2 marca 2009 r., pomimo że rozkład 
jazdy będący załącznikiem do wydanego zezwolenia był zatwierdzony 27 lutego 
2014 r. Godziny dwóch kursów autobusów na powyższej tablicy były zgodne 
z rozkładem jazdy, a pozostałe sześć kursów odjazdów było inne, niż ujęte w 
rozkładzie jazdy będącym załącznikiem do wydanego przez Starostę zezwolenia.  

Podczas kontroli czasu przejazdów autobusów stwierdzono, iż kursu na lini 
Przeworsk szpital – Tryńcza – Sieniawa z godz. 1230 nie było.  

Kursujące autobusy posiadały nazwę przewoźnika, tablice kierunkowe, wskazujące 
miejsce docelowe dojazdu autobusu oraz nazwy miejscowości, przez które 
przebiegała dana linia autobusowa. 

Wyjaśniając Starosta podał, iż Starostwo nie monitorowało stanu informacji 
związanych z przejazdami autobusów w zakresie tablic informacyjnych. (…) Nie 
posiadało też wiedzy o braku tych informacji, jak również o nieprawidłowym czasie 
przejazdu autobusu do rozkadu jazdy zgłoszonego do Starostwa, ponieważ nie 
wnoszono żadnych skarg i wniosków w tym zakresie. (…) Starostwo podjęło 
czynności zmierzajace do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, 
a przedsiębiorcy, u których zostaną stwierdzone nieprawidłowości będą zobligowani 
do ich niezwłocznego usunięcia.  

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w okresie od 30 
września do 17 października 2015 r. przeprowadził 15 kontroli u 5 przewoźników, 
wykonujacych przewozy regularne osób na podstawie zezwoleń wydanych przez 
Starostę. W ramach tych czynności skontrolowano 13 pojazdów kategorii M311 i 2 
pojazdy kategorii N312. Sprawdzono m.in. zaświadczenia na wykonywanie 
publicznego transportu zbiorowego, licencje na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego, tachografy, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość 
jazdy, czas jazdy i czas postoju oraz obowiązkowych przerw i czas odpoczynku. 
Ponadto skontrolowano stan techniczny pojazdów, w tym m.in. układ hamulcowy, 
układ kierowniczy, urządzenia oświetlenia, zawieszenie i podwozie.  
Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 81-83, 122-164, 200-287, 400-511) 

                                                      
10 Sprawdzone wyrywkowo podczas oględzin 
11 Autobus o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t. 
12 Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t. 
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W okresie objętym kontrolą do Starostwa wpłynęła jedna skarga od jednego 
przewoźnika na innego przewoźnika. Skarżący wnosił, że przewoźnik stosuje 
praktykę nieuczciwej konkurencji poprzez zabieranie pasażerów z linii, na której 
przewozy prowadził skarżący. Wnosił ponadto, że przewożenie pasażerów 
odbywało się bez wymaganego zezwolenia. Starostwo przekazało skargę do 
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie, który po 
przeprowadzeniu obserwacji przewozu osób w miejscowości Przeworsk, przez 
przewoźnika, na którego wpłynęła skarga, nie stwierdził nieprawidłowości 
w wykonywaniu tego przewozu.  

(dowód: akta kontroli str. 84-104) 

W okresie objętym kontrolą nie występowały okoliczności uniemożliwiające 
wykonywanie przewozów, zgodnie z przebiegiem tras określonych w zezwoleniach 
na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 
o których mowa w art. 20a ustawy o transporcie drogowym. 

(dowód: akta kontroli str. 12-15) 

Przewoźnicy13 złożyli organizatorowi informacje o liczbie skarg i reklamacji oraz 
sposobie ich załatwienia, a także o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań, 
w 2015 r. w terminie do 31 marca. Za poprzednie lata przewoźnicy nie składali ww. 
informacji. Zgodnie ze złożonymi informacjami do jednego z przewoźników wpłynęła 
skarga, która dotyczyła ograniczenia kursowania autobusu podczas ferii zimowych 
i wakacji. Zgłoszona skarga nie poniosła za sobą kosztów w formie odszkodowania.  

Wyjaśniając Starosta podał, że przewoźnicy nie składali informacji w 2013 i 2014 r., 
ponieważ uczestniczący w szkoleniu z zakresu publicznego transportu zbiorowego 
pracownik uzyskał ustnie informację od prowadzącego szkolenie, iż artykuł ten 
dotyczy tylko operatorów publicznego transportu zbiorowego, a nie wszystkich 
przewoźników (…) Na kolejnym szkoleniu z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego pracownik uzyskał odmienną informację i w związku z tym w 2015 r. 
przesłano do przewoźników pismo dotyczące przekazania tych informacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 81-83, 288-293) 

Starosta w latach 2013-2015 terminowo przekazywał informacje dotyczące 
publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, marszałkowi województwa podkarpackiego.  
Wg danych zamieszczonych w ww. informacjach liczba linii komunikacyjnych na 
których wykonywany był publiczny transport zbiorowy w każdym roku malała 
i wynosiła odpowiednio 30, 17 i 14. Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach 
komunikacyjnych wynosił 903.856 km za 2012 r., 995.241 km za 2013 r. oraz 
931.463 km za 2014 r. W każdym roku przewozy wykonywane były przez 5 
przewoźników, na podstawie wydanych zezwoleń na wykonywanie krajowych 
regularnych przewozów osób w transporcie drogowym.  

 (dowód: akta kontroli, str. 294-320) 

W latach 2013-2015 Starostwo w związku z nieterminowym zgłoszeniem o zmianie 
danych przewoźnika do organu, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego nałożyło na jednego przewoźnika, wykonującego przewozy 
regularne osób w krajowym transporcie drogowym karę pieniężną w wysokości 
1.000 zł, na podstawie art. 95a ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, wg 
stanu obowiązującego na dzień 28 lutego 2013 r. Kara została uregulowana przez 
przewoźnika terminowo.  

 (dowód: akta kontroli, str. 321-340) 
                                                      

13 wykonujący regularny transport drogowy na podstawie zezwoleń  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
 
W latach 2010-2015 nie przeprowadzono kontroli przewoźników w zakresie 
spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji i zezwoleń, czym 
naruszono przepisy art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym. 
 
W trakcie oględzin przystanków przeprowadzonych na pięciu liniach regularnych, na 
których transport drogowy wykonywany był przez dwóch przewoźników stwierdzono 
m. innymi, że na przystankach brak było tablic informujących o rozkładach jazdy 
i danych informacyjnych o przewoźnikach. Stwierdzono również różnice 
w godzinach odjazdów autobusów z godzinami wykazanymi w rozkładach jazdy. 
NIK zwraca uwagę, iż powyższa sytuacja mogła wynikać również z braku 
sprawowania nadzoru przewoźników w tym zakresie ze strony Starostwa.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie prowadzenia regularnego transportu 
drogowego osób. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości oraz ustalenia kontroli 
przeprowadzonych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 
Drogowego u przewoźników nie miały istotnego wpływu na prawidłową działalność 
Starostwa. 

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

W okresie objętym kontrolą zadania związane z wykonywaniem regularnego 
transportu osób w powiecie przeworskim, zgodnie z powierzonymi zakresami 
czynności wykonywane były przez dwóch pracowników Wydziału Komunikacji, 
Transportu i Dróg w Starostwie. Zadania te obejmowały: udzielanie zezwoleń 
i wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przewozy regularne 
i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym na obszarze powiatu; 
wydawanie decyzji o cofnięciu i wygaśnięciu zezwoleń na przewozy regularne 
i regularne specjalne osób; prowadzenie spraw związanych z wydawaniem 
i cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy; 
przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy któremu udzielono licencji lub zezwolenia, 
albo wydano zaświadczenie w zakresie zgodności wykonywania transportu 
drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami 
udzielonej licencji lub zezwolenia, albo zaświadczenia; koordynacja rozkładów jazdy 
przewoźników wykonujących regularny przewóz osób.  
W Starostwie nie opracowano i nie wdrożono procedur postępowania, które 
dotyczyłyby zasad postępowania w zakresie funkcjonowania regionalnego 
pasażerskiego transportu drogowego. Realizacja tych zadań odbywała się na 
podstawie zapisów określonych w regulaminie organizacyjnym Starostwa oraz 
zakresach czynności pracowników.  
W kontroli nie stwierdzono nadmiernego obciążenia pracowników wykonujących 
zadania związane z realizacją funkcjonowania regionalnego pasażerskiego 
transportu drogowego. Stwierdzony brak wykonywania obowiązkowych kontroli 
przewoźników, nie był spowodowany niewłaściwą organizacją pracy Starostwa, 
a wynikał z nieuwagi. Mimo funkcjonującego w Starostwie systemu kontroli 
zarządczej, obowiązek wykonywania kontroli u przewoźników został przeoczony.   

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wyjaśniając Starosta podał, że z uwagi na to, iż zakres działań realizowanych przez 
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie jest bardzo obszerny, termin 
kontroli przewoźników został przeoczony przez pracownika wykonującego 
bezpośrednio kontrolę (…) w natłoku bieżących spraw uszedł on również uwadze 
naczelnika tego wydziału. 
 

(dowód: akta kontroli str. 23-80, 341-399) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
NIK zwraca uwagę, iż mimo funkcjonującego w Starostwie systemu kontroli 
zarządczej, stwierdzono brak właściwego wykonywania zadań powierzonych 
pracownikom. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli 
przewoźników, nie dopełnił powierzonego mu zadania, a naczelnik odpowiedzialny 
za jego nadzór przeoczył obowiązek realizacji tych zadań. 
 
 
W kontroli stwierdzono, że zadania z zakresu regionalnego pasażerskiego 
transportu drogowego, które określono w ustawie o transporcie drogowym, 
wykonywane były przez pracowników Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 
w Starostwie w oparciu o zapisy regulaminu organizacyjnego.  

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli14, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu zrealizowanie zadań związanych 
z organizacją publicznego transportu zbiorowego, określonych w art. 15 
ust.1 pkt 1, 3, lit. a, d, e. 

2. Przeprowadzanie kontroli przewoźników stosownie do postanowień art. 84 
ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym.  

3. Dokonanie analizy przyjętego systemu kontroli zarządczej pod względem 
wprowadzenia zmian, które zapewnią pełne i terminowe realizowanie zadań 
powierzonych pracownikom Starostwa. 

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. 

                                                      
14 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Rzeszów, dnia        grudnia 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Urszula Dziedzic 

Główny specjalista k. p. 
Dyrektor 

Wiesław Motyka 
 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 
Barbara Lew 

Starszy inspektor k. p. 
 

........................................................ 
podpis 

 
 
 
 
 
 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 

wniosków 


