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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
P/15/035 Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego  

Jednostka przepro-
wadzająca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Stanisław Tobolewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 97374 z dnia 14 września 2015 r. 

 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

 

 Jednostka  
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Sanoku. 

 38 – 500 Sanok Rynek 1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Starostą Sanockim od dnia 1 grudnia 2014 r. jest Pan Roman Konieczny. Poprzednio  
Starostą Sanockim był Pan Sebastian Niżnik. 

  

(dowód: akta kontroli str. 3 – 4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 

  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wywiązywanie się przez Powiat Sa-

nocki z obowiązków organizatora regionalnego publicznego drogowego transportu 

zbiorowego, w tym dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, samorząd Powiatu sanockiego właściwie opra-

cował plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (zwany 

w dalszej treści „Planem”), zgodnie z obowiązkiem nałożonym przepisami art. 9 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym2 

(uptz). Plan ten przewidywał zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców 

Powiatu, był spójny z ogłoszonym planem transportowym, opracowanym przez 

Marszałka Województwa podkarpackiego.  

W opinii Najwyższej Izby Kontroli, Starostwo Sanockie (zwane w dalszej treści 

„Starostwem”) tylko częściowo wywiązało się z obowiązku ogłoszenia informacji  

o opracowaniu projektu planu transportowego, określonego wymogami art. 10 ust. 

1 uptz, gdyż nie zamieszczono tego ogłoszenia w miejscowej prasie. 

                                                      
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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

 oceny ogólnej 
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Plan transportowy uchwalony przez Radę Powiatu został wcześniej zaopiniowany 

przez Starostę i uzgodniony przez sąsiednich starostów i zarządy jednostek samo-

rządowych z terenu Powiatu Sanockiego. Przed opracowaniem planu transporto-

wego Starostwo badało i analizowało potrzeby przewozowe w publicznym transpor-

cie zbiorowym.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania Powiatu podjęte w zakresie organi-

zowania publicznego drogowego transportu zbiorowego były prawidłowe. Staro-

stwo jako organizator publicznego transportu zbiorowego, w sposób ciągły badało i 

analizowało potrzeby przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Starosta 

prawidłowo wykonywał funkcje koncesyjne dotyczące wydawania zezwoleń na wy-

konywanie przewozów regularnych, a przy ich wydawaniu nie postępował  

w sposób dowolny. Zapewniono odpowiednie warunki funkcjonowania publicznego 

transportu drogowego poprzez określenie przystanków komunikacyjnych udostęp-

nionych wszystkim przewoźnikom oraz określenie warunków i zasad korzystania z 

tych obiektów. Określono także standardy dotyczące przystanków komunikacyj-

nych oraz stawki opłat za korzystanie przez przewoźników z tych obiektów. 

Starosta oceniał i kontrolował realizację przez przewoźników usług w zakresie 

publicznego drogowego transportu zbiorowego. Przeprowadzane były analizy rea-

lizacji zaspokajania potrzeb przewozowych w zakresie publicznego drogowego 

transportu zbiorowego, a transport ten odbywał się zgodnie z zasadami określo-

nymi w art. 46 uptz .oraz środkami transportu spełniającymi wymogi techniczne i 

wyposażeniowe. 

Starosta podjął działania polegające na ogłoszeniu zamiaru wyboru operatora 

świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego spełniając wy-

mogi art. 19 uptz. 

Zarząd Powiatu terminowo wywiązywał się z określonego w art. 49 ust. 1 uptz 

obowiązku corocznego składania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, 

informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, organizacja Starostwa była prawidłowa pod 

względem skuteczności działań oraz zapewnienia właściwego wykonywania zadań 

objętych kontrolą, w tym także zapobiegania występowaniu dowolności przy po-

dejmowaniu decyzji administracyjnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

 
I. Planowanie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu  zbiorowego 
 

Starostwo sporządziło pierwszy projekt  Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicz-

nego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego (zwanego w dalszej treści 

wystąpienia „Planem”) w listopadzie 2013 r. Projekt ten po modyfikacjach i uzgod-

nieniach został jako ostateczny wprowadzony do stosowania Uchwałą Rady Po-

wiatu w Sanoku Nr LIV/568/2014 r. z dnia 30 czerwca 2014 r. (opublikowana w Dz. 

U. WP w dniu 22.07.2014 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 20 – 114, 171) 

Opis stanu  

faktycznego 
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Starosta Sanocki w dniu 7 marca 2014 r. zamieścił na tablicy ogłoszeń oraz w BIP 

zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu. Zawiadomienie 

zawierało określenie  miejsca wyłożenia tego „Planu” oraz formę, miejsce i termin 

składania opinii na jego temat. Do ogłoszenia załączono wzór formularza zgłasza-

nia uwag. Ponadto zawiadomienie o wyłożeniu Planu wysłano do wszystkich 

przewoźników świadczących usługi transportowe na terenie Powiatu oraz do 

wszystkich sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych. Ogłoszenia nie 

zamieszczono w prasie lokalnej, czym naruszono przepisy art. 10 ust. 1 uptz. Brak 

zamieszczenia ogłoszenia w prasie lokalnej, Naczelnik Wydziału Transportu i Ko-

munikacji – Pan Zenon Stryjak wyjaśnił, że „Mając na uwadze zasięg oraz oddzia-

ływanie prasy lokalnej zadecydowano, że lepszym sposobem dotarcia do osób 

zainteresowanych ww. Planem oraz uzyskanie zwrotnej informacji na temat ewen-

tualnych uwag do planu, będzie bezpośrednie zwrócenie się do organów samo-

rządowych oraz przewoźników funkcjonujących na podstawie zezwoleń na  regu-

larny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym wydanych przez Starostę 

Sanockiego.  

Wobec powyższego, informacje o wyłożeniu planu transportowego oraz możliwo-

ści składania uwag przesłano bezpośrednio do osób zainteresowanych za pośred-

nictwem poczty elektronicznej”.  

(dowód: akta kontroli str. 166 – 170, 172 - 220) 

Do projektu Planu wpłynęły opinie jedynie od jednostek samorządów terytorialnych 

(opisane w dalszej treści niniejszego wystąpienia). Nie wpłynęły opinie od prze-

woźników oraz od mieszkańców Powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 172 - 185 ) 

Zatwierdzony do realizacji projekt Planu, w treści rozdziału III, opisywał sieć komu-

nikacji autobusowej na terenie Powiatu Sanockiego z uwzględnieniem sieci połą-

czeń dalekobieżnych, na które pozwolenia wydał Urząd Marszałkowski w Rzeszo-

wie, ponadto wykonawca projektu Planu korzystał z badań ankietowych wykony-

wanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dla 

całego województwa podkarpackiego. Na terenie Powiatu Sanockiego kończy się 

lub zaczyna 69 takich linii. Sieć komunikacji autobusowej na terenie Powiatu Sa-

nockiego powstała w wyniku konsolidacji poszczególnych linii komunikacji daleko-

bieżnej, regionalnej, podmiejskiej i miejskiej. Linie te w części pokrywające się 

(głównie w ciągach dróg wojewódzkich) uzupełniały się wzajemnie w zakresie 

częstotliwości przewozów i godzin odjazdu. Linie komunikacyjne funkcjonujące  

w oparciu o zezwolenia Starosty zwiększyły częstotliwość połączeń na trasach 

obsługiwanych przez komunikację dalekobieżną zorganizowaną przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego. Ze względu na niewielką liczbę tych połączeń  

i duży ruch turystyczny, bez sieci połączeń lokalnych (powiatowych) nie byłaby 

możliwa komunikacja na terenie Powiatu oraz pomiędzy tymi sieciami.  

Powiat Sanocki nie wnosił wniosków do projektu planu transportowego opracowa-

nego przez województwo. Uwagi i wnioski były zgłaszane i uwzględniane na etapie 

kontaktów roboczych, na etapie tworzenia tego projektu. 
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                                                   (dowód: akta kontroli str. 42 – 69, 104 – 105, 404) 

Do Starostwa wpłynęło łącznie 12 opinii od wszystkich samorządów gminnych  

z terenu Powiatu sanockiego oraz z ościennych powiatów. Opinia zawierająca 

wnioski dotyczące zmian w Planie wpłynęła tylko od  Wójta Gminy Komańcza.  

Wnioski te dotyczyły; braku zaznaczenia na mapie dróg wojewódzkich nr 889, 892 

i 897, zmiany ilości przystanków autobusowych na tych drogach w tabeli nr 23 

oraz włączenia do Planu dróg nr 225R, 2261R i 2263R jako tych, na których  

w nieokreślonej przyszłości mogłaby funkcjonować komunikacja regularna. Wnio-

ski te zostały przedłożone wykonawcy projektu Planu – Blue Ocean Business 

Consulting Sp. z o. o. Po rozpatrzeniu, wnioski te zostały odrzucone jako nieza-

sadne. Wnioskowano o uwidocznienie na podkładzie mapowym fragmentów dróg 

do których Plan się odnosił, wniesiono uwagi dotyczące nieujęcia przystanków  

w tabeli nr 23 podczas gdy tabela ta odnosiła się do dworców oraz zawnioskowano 

o ujęcie w Planie nieistniejących linii komunikacyjnych w sytuacji gdy nikt o utwo-

rzenie takich linii nie wnioskował. Po otrzymaniu uzasadnienia odrzucenia uwag, 

Wójt Gminy Komańcza pozytywnie zaopiniował projekt Planu. 

Projekt Planu został w dniu 14 kwietnia 2014 r. przedstawiony do zaopiniowania 

Zarządowi Powiatu Sanockiego. Zarząd Powiatu pismem OR.0026.58.2014 z dnia 

29.04.2014 r. przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu sanockiego pozy-

tywną opinię projektu Planu. W uzasadnieniu Uchwały o przyjęciu Planu do reali-

zacji zapisano, że projekt Planu obejmował wszystkie zagadnienia, które zostały 

wymienione w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, oraz w Rozporządze-

niu Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakre-

su planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego3, a Projekt 

został poddany konsultacjom społecznym. 

(dowód: akta kontroli str. 179 – 220, 392 - 394) 

W trakcie sporządzania Planu transportowego wykorzystywano dane będące  

w dyspozycji Powiatu Sanockiego, dane wtórne udostępnione przez Główny Urząd 

Statystyczny w ramach prowadzonego „Banku Danych Lokalnych” oraz dane uzy-

skane z  Planu Transportowego dla Województwa Podkarpackiego (m.in. inwenta-

ryzacja infrastruktury dworcowej w Sanoku (str. 69, tabela nr 23 w przedmiotowym 

opracowaniu). Dane te umożliwiły określenie konkretnych potrzeb przewozowych  

z uwzględnieniem poszczególnych linii oraz dni tygodnia, godzin i rentowności 

danych kursów. Ponadto wykonawca projektu Planu korzystał z wyników badań 

ankietowych na terenie całego województwa podkarpackiego. Badania te obejmo-

wały możliwość realizacji podróży, ocen i oczekiwań dotyczących transportu zbio-

rowego, jakości i preferencji dotyczących skomunikowania na terenie powiatu. 

Poprzez badania ankietowe określono także dane demograficzne takie jak płeć, 

grupę wiekową, wykształcenie, sytuację zawodową i miejsce zamieszkania. Na 

podstawie prowadzonych analiz ustalono, że potrzeby przewozowe ulegały zmia-

nie w stosunku do wcześniejszych ustaleń i założeń planu transportowego.  

 

 (dowód: akta kontroli str. 166 – 170, 241 – 242, 404) 

                                                      
3 Dz. U. z 2011 r. poz. 684 
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W treści wprowadzonego do stosowania Planu zawarto wszystkie elementy okre-

ślone przepisami art. 12 ust. 1 i 2 uptz.  

 

W Planie ujęto 40 linii komunikacyjnych o łącznej długości 947,7 km. 

Linie komunikacyjne wyznaczone w planie transportowym Powiatu w nieznacznym 

zakresie (na głównych, tranzytowych ciągach komunikacyjnych) pokrywały się  

z liniami komunikacyjnymi zorganizowanymi przez Marszałka Województwa Pod-

karpackiego. W tych przypadkach obydwa samorządy w uzgodnieniu zaplanowały 

przewozy na tych liniach. 

Analiza rentowności była podstawą ustalenia linii użyteczności publicznej. Plan 

zawierał szczegółową analizę wszystkich elementów mających bezpośredni wpływ 

na rentowność linii komunikacyjnych – struktura wiekowa i zawodowa ludności, 

ilość i wielkość zakładów pracy, gęstość zaludnienia, sieć dróg i połączeń drogo-

wych, powiązanie z siecią połączeń kolejowych. Ponadto w Planie określono pre-

ferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu – preferowanie niskoemi-

syjnego taboru autobusowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 21 – 106, 277 - 278) 

Powiat Sanocki zawarł 1 lutego 2012 r. umowę nr 21/202 z Polską Izbą Transportu 

Samochodowego i Spedycji (PITGiS).  Treścią umowy, między innymi, było spo-

rządzanie analiz sytuacji komunikacyjnej na liniach lub ciągach komunikacyjnych 

oraz terenie całego Powiatu. Analizy te miały uwzględniać istniejącą komunikację, 

przewidywanie zmian w natężeniu ruchu, ocenę ewentualnych zmian w organizacji 

komunikacji oraz dostosowanie ich do potrzeb społecznych. Umowa zawarta zo-

stała na okres do 2016 r. Celem tych analiz było przygotowanie materiałów i do-

kumentów niezbędnych do podejmowania przez Starostę decyzji w zakresie po-

zwoleń oraz potrzeb zmian Planu. Badania prowadzone przez wykonawcę projektu 

Planu opisano wcześniej. 

W okresie objętym kontrolą, w ramach tej umowy sporządzona została opinia  

do projektu Planu oraz 22 opinie do kolejnych zmian pozwoleń. Ponadto pracowni-

cy Wydziału Komunikacji i Transportu w ramach przypisanych im czynności zawo-

dowych na bieżąco analizowali funkcjonowanie systemu komunikacji publicznej  

na terenie Powiatu. Ze sporządzonych analiz oraz codziennej praktyki wynikła 

potrzeba wprowadzenia zmian w funkcjonującym Planie. W trakcie kontroli trwały 

działania mające na celu wprowadzenie niezbędnych zmian w Planie.      

(dowód: akta kontroli str. 234 – 242, 277 – 278) 

 

Starostwo nie dopełniło obowiązku zamieszczenia informacji o opracowaniu pro-

jektu planu transportowego w lokalnej prasie, określonego wymogami art. 10 ust. 1 

uptz. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

 

Ustalone  

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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II. Organizowanie publicznego drogowego transportu zbiorowego 

 

Prowadzenie działań w zakresie ciągłego badania i analizowania potrzeb przewozo-

wych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu, zgodnie z zapisami 

§ 23 obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sa-

noku, przypisane zostało Wydziałowi Komunikacji i Transportu. Działania te ujęto  

w szczegółowych zakresach obowiązków Naczelnika tego Wydziału oraz dwojga 

pracowników (specjalistów) tego Wydziału. 

(dowód: akta kontroli str. 5 – 19, 108 - 111) 

W  okresie objętym kontrolą, do Starostwa nie  wpłynęły skargi, wnioski lub apele 

dotyczące braku zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbioro-

wego. 

(dowód: akta kontroli str. 221 – 223, 302 - 356) 

Według stanu na 30 września 2015 r., na terenie Powiatu usługi w zakresie regular-

nych przewozów osób prowadziło 9 przewoźników obsługujących łącznie 28 linii 

komunikacyjnych o łącznej długości 947,7 km. Wszyscy przewoźnicy świadczyli te 

usługi na podstawie zezwoleń na przewozy regularne wydanych w oparciu o ustawę 

o transporcie drogowym. Nie było przewoźników wykonujących transport na podsta-

wie umów. 

W przyjętym do realizacji Planie ujęto 40 linii komunikacyjnych o łącznej długości 

947,7 km. 

Różnicę pomiędzy stanem faktycznym w zakresie ilości linii komunikacyjnych,  

a stanem ujętym w Planie, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu wyjaśnił 

jako efekt bieżącej analizy sytuacji na rynku przewozów pasażerskich i bieżącego 

dostosowywania funkcjonujących linii do potrzeb społecznych oraz warunków eko-

nomicznych – opłacalności przewozów. 

(dowód: akta kontroli str. 107, 112 – 114, 405 - 408) 

W okresie objętym kontrolą, Starosta Sanocki wydał łącznie 22 zezwolenia, w tym:  

w 2013 r. – 9, zezwoleń, w 2014 r. – 7 zezwoleń i w 2015 r. – 6 zezwoleń.  

W wyżej wymienionym okresie nie było przypadku odmowy wydania takiego ze-

zwolenia.  

Kontroli szczegółowej poddano 5 ostatnich dokumentacji dotyczących wniosków  

o wydanie zezwoleń, dotyczących pięciu różnych przewoźników świadczących 

aktualnie usługi przewozowe. Analizie poddano procedury wydania zezwoleń dla 

56 % przewoźników i przeanalizowano 19 % dokumentacji w tym zakresie. Kontro-

lę dokumentów prowadzono pod kątem legalności i prawidłowości wydawania 

przez Starostę Sanockiego takich zezwoleń w latach 2013 – 2015. Stwierdzono, 

że Starosta prawidłowo wykonywał funkcje koncesyjne dotyczące wydawania ze-

zwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, a przy ich wydawaniu nie postę-

powano w sposób dowolny.  

(dowód: akta kontroli str. 241 - 242) 

W 2013 r. Rada Powiatu w Sanoku podjęła uchwały w sprawie powierzenia Gmi-

nom Besko, Tyrawa Wołoska, Zarszyn oraz Gminie Miasta Sanoka, zadania za-

rządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki 

 

Opis stanu  

faktycznego 
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komunikacyjne zlokalizowane w ciągach dróg powiatowych w granicach admini-

stracyjnych tych Gmin. Do Uchwał dołączono wykazy dróg powiatowych oraz wy-

kazy przystanków. Gminom pozostawiono prawo decydowania o ustalaniu i pobie-

raniu opłat za korzystanie z przystanków przy jednoczesnym zobowiązaniu  

do wykorzystywania tych wpływów wyłącznie na realizację powierzonego zadania. 

Powierzenia dokonano na czas nieokreślony. Powierzenia dokonano w oparciu  

o przepisy art.5 ust.2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym4 oraz art. 2 ust.1 pkt 3, i ust. 2, art. 2a ust. 2, art. 19 

ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

  

(dowód: akta kontroli str. 358 - 390) 

Gminy, które przyjęły na siebie opisane wyżej obowiązki ustaliły opłaty za korzy-

stanie z przystanków komunikacyjnych – Gmina Zarszyn w 2015 r. ustaliła stawkę 

0,04 zł za jedno zatrzymanie, Gmina Besko w 2014 r. ustaliła stawkę 0,05 zł  

za jedno zatrzymanie oraz Miasto Sanok w 2012 r. ustaliło stawkę 0,05 zł za jedno 

zatrzymanie. Na pozostałym obszarze Powiatu Sanockiego, korzystanie z tych 

obiektów było w okresie objętym kontrolą, nieodpłatne. Ponadto, ustalono  

w Uchwałach warunki i zasady korzystania z tych obiektów.  

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Starosta Sanocki uznał 

stawki za użytkowanie przystanków ustalone przez Gminy jako niedyskryminujące, 

mimo nie zróżnicowania ich ze wglądu na wielkość środka transportu ze względu 

na fakt, że przewoźnicy realizując rozkład jazdy, dostosowują środki transportu  

do natężenia ruchu pasażerów biorąc pod uwagę rentowność, godzinę  

i dzień tygodnia, a także święta. W związku z tym dysponują oni różnorakim tabo-

rem pojazdów ze zróżnicowaną ilością miejsc, dostosowując wielkość środka 

transportowego do jak najbardziej ekonomicznego wykonywania działalności.  

Nie ma miejsca więc dyskryminacja przewoźników z tego tytułu. W tej sytuacji  

nie byłoby możliwości faktycznej weryfikacji jakie środki przewozowe i kiedy fak-

tycznie korzystały z przystanków, a tym samym nie byłoby możliwości rzetelnego 

wyliczenia kwoty opłat.  

(dowód: akta kontroli str. 397 – 403, 416 - 417) 

Powiat Sanocki był w trakcie czynności zmierzających do dokonania wyboru ope-

ratora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Według 

wyjaśnień Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, przepisy ustawy o pu-

blicznym transporcie zbiorowym nie określają terminu wyboru tego operatora. Powiat 

jest na etapie prac związanych ze zmianą obowiązującego Planu w zakresie liczby 

linii komunikacyjnych, co było efektem przeprowadzonych analiz podjęto także de-

cyzję o trybie udzielenia zamówienia na wybór operatora. Ponadto prowadzone  

są prace nad Regulaminem przewozu osób i załącznikami do niego takimi jak: „Za-

sady organizacji systemu informacji dla pasażerów..” oraz „Zasady organizacji rynku 

przewozów…”.   

W dniu 15 listopada 2015 r. Powiat Sanocki zamieścił na stronie internetowej Staro-

stwa, tablicy ogłoszeń, BIP oraz w biuletynie ogłoszeń publicznych ogłoszenie  

(11 listopada) o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

                                                      
4 j.t. Dz. . z 2001 r. poz.1592 ze zm. 
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na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze 

Powiatu Sanockiego. Ogłoszenie zawierało określenie podstawy prawnej (art. 23 

ust.1 pkt 1, w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o pu-

blicznym transporcie drogowym5 nazwę i adres organizatora, określenie trybu udzie-

lenia zamówienia (w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi6, określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych  

lub sieci komunikacyjnej oraz przewidywaną datę wszczęcia postępowania (listopad 

2016 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 277 – 278, 409 - 414) 

 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  

w przedstawionym wyżej zakresie. 

 

 

III. Zarządzanie publicznym drogowym transportem zbiorowym 

 

Starosta Sanocki w dniu 26 listopada 2014 r. zatwierdził sporządzony przez Wy-

dział Komunikacji i Transportu plan kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania 

wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie regular-

nych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Planem kontroli objęto 

9 linii przewozowych 5 przewoźników świadczących te usługi na terenie powiatu. 

Kontrole przeprowadzono w oparciu o przepisy art. 84 ust 1 oraz art. 89c ustawy  

o transporcie drogowym. Ponadto kontroli poddawano stan rzeczywisty wynikający 

z dokumentów przedstawionych podczas kontroli, sprawdzano także niekaralność 

usługodawców, ich reputację oraz zatrudnianie pracowników zarządzających 

transportem, a także posiadanie bazy eksploatacyjnej. W wyniku przeprowadzo-

nych kontroli, w 5 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości, a w 4 przypad-

kach wydano ustalenia pokontrolne i określono termin ich realizacji. Stwierdzone 

nieprawidłowości dotyczyły wyłącznie braku na niektórych przystankach rozkładów 

jazdy. We wszystkich tych przypadkach po upływie terminu realizacji zaleceń do-

konano sprawdzenia ich wykonania. Zalecenia zostały zrealizowane, a fakt kontroli 

sprawdzającej udokumentowany.    

(dowód: akta kontroli str. 279 – 292, 405 - 408) 

W okresie objętym kontrolą, Starosta Sanocki nie zwracał się do Policji czy też 

Wojewódzkiego Inspektora Transportu (WITD) drogowego z prośbą o objęcie 

przez nich czynnościami kontrolnymi/sprawdzającymi środków transportu wyko-

rzystywanych w świadczeniu usług publicznego drogowego transportu zbiorowego  

na rzecz Starostwa. Zwrócił się natomiast z prośbą do WITD o kontrolę jednego  

                                                      
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 1440. 

6 Dz. U. z 2015 r. poz. 113. 
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z przewoźników (zezwolenie nr 5/2015) pod kątem zgodności wykonywanych 

przewozów z posiadanym zezwoleniem. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez WITD stwierdzono przypadek zmiany 

trasy kursu i zatrzymywanie się pojazdu na przystankach innych, niż określone  

w zezwoleniu. Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie cofnię-

cia przewoźnikowi zezwolenia na wykonywanie tej usługi. W związku z jednorazo-

wym wystąpieniem nieprawidłowości, postępowanie zakończono wydaniem decyzji 

o niecofnięciu zezwolenia nr 5/2015. 

(dowód: akta kontroli str. 277 – 278, 418 - 425) 

W związku z tym, że Powiat Sanocki nie dokonał wyboru operatora świadczącego 

usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, nie funkcjonował system in-

formacji dla pasażerów. Powiat był na etapie prac związanych z tworzeniem „Zasad 

organizacji systemu informacji dla pasażerów.”           

(dowód: akta kontroli str. 277 - 278) 

W Planie określono standardy dotyczące przystanków autobusowych. Określono 

między innymi: podwyższenie peronu, określenie minimalnej powierzchni przy-

stanku (4 osoby na 1 m2),zapewnienia miejsc do siedzenia chronionych przed 

warunkami atmosferycznymi, czytelnie uwidocznienie informacji o rozkładach jaz-

dy, montaż zapowiedzi (sygnału) przyjazdu oraz likwidację przeszkód przestrzen-

nych na drodze do przystanków.     

                                                                              (dowód: akta kontroli str. 69 – 73) 

Kontrolujący dokonał oględzin, czy przewóz osób odbywał się zgodnie z obowiązu-

jącym rozkładem jazdy, który jest załącznikiem do zezwolenia. W tym celu spraw-

dzone zostały faktyczne godziny odjazdu środków transportowych z wybranych 

przystanków. Kontroli poddano godziny odjazdu pojazdów wszystkich 9 przewoź-

ników na 14 wybranych przystankach. Kontrola wykazała, że obowiązujące rozkła-

dy jazdy były przestrzegane. W 3 przypadkach na 14 zbadanych środki transpor-

towe odjechały planowo, a w 11 pozostałych wystąpiły opóźnienia w granicach od 

1 minuty do 7 minut.  

(dowód: akta kontroli str. 300 – 301) 

W toku kontroli przeprowadzone zostały oględziny przystanków komunikacyjnych 

pod kątem zgodności warunków korzystania z nich, ze standardami przyjętymi w 

obowiązującym Planie. Oględzinom poddano 60 z 338 przystanków znajdujących 

się na drogach powiatowych (tj. 17% wszystkich) i  na 8 liniach komunikacyjnych 

spośród 28 (tj. 35%) obsługiwanych przez 4 przewoźników spośród 9 (tj. 44%).  

Kontrola wykazała, że we wszystkich przypadkach przystanki były oznaczone zna-

kiem D - 15, we wszystkich przypadkach na przystankach wywieszone były aktu-

alne rozkłady jazdy oraz informacje dla pasażerów zawierające dane organizatora 

publicznego transportu zbiorowego (nazwa, adres, numery telefonów). Dane  

te były we wszystkich przypadkach czytelne. 

(dowód: akta kontroli str. 293 - 299)  

W dniach 7 – 12 października 2015 r. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowe-

go w Rzeszowie na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyż-

szej Izbie Kontroli przeprowadził kontrole drogowe w zakresie spełniania wymaga-

nych warunków technicznych przez środki transportu, którymi wykonywany był 
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przewóz osób w publicznym regularnym  transporcie zbiorowym, którego organiza-

torem było Starostwo, właściwego oznakowania autobusów, a także zgodności 

wykonywania tych przewozów z obowiązującym rozkładem jazdy. Kontroli podda-

no także przestrzeganie przez kierowców norm czasu pracy i odpoczynku oraz 

posiadanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy  

w transporcie drogowym osób.  

Przeprowadzono łącznie 18 kontroli obejmujących 7 przewoźników na 18 różnych 

trasach przewozowych. Sporządzono 18 protokołów kontroli, w żadnym z nich  

nie stwierdzono naruszeń przepisów w wyżej opisanym zakresie.                                                   

 (dowód: akta kontroli str. 426 - 517) 

W okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły zobowiązania wobec Powiatu ze strony 

podmiotów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu dro-

gowego. 

(dowód: akta kontroli str. 405 – 408, 415) 

W okresie objętym kontrolą, do Starostwa nie wpłynęły skargi na funkcjonowanie 

publicznego drogowego transportu zbiorowego. Nie stwierdzono także, aby takie skar-

gi wpływały do poszczególnych przewoźników, świadczących te usługi. 

 (dowód: akta kontroli str. 221 – 223, 302 - 356)   

W okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiałyby 

wykonywanie publicznego transportu drogowego zgodnie z udzielonymi zezwole-

niami. 

(dowód: akta kontroli str. 302 - 356) 

W okresie objętym kontrolą, wszyscy przewoźnicy złożyli coroczne informacje  

o liczbie skarg i reklamacji oraz sposobie ich załatwienia za lata 2012, 2013 i 2014. 

Kontrola wykazała, że w tych latach nie było skarg i wniosków składanych przez 

klientów do przewoźników świadczących usługi. Nie było także wniosków o przy-

znanie odszkodowań w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 302 - 356) 

W okresie objętym kontrolą, Zarząd Powiatu Sanockiego corocznie wywiązywał się  

z obowiązku składania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, informacji 

dotyczących publicznego transportu zbiorowego.  

Według tych informacji, w 2013 r. funkcjonowało 41 linii komunikacyjnych obsługi-

wanych przez 9 przewoźników. Łączna długość linii wynosiła 914,7 km, a liczba 

przystanków będących własnością samorządów wynosiła 321. 

W 2014 r. funkcjonowało 38 linii komunikacyjnych obsługiwanych przez 9 prze-

woźników. Łączna długość linii wynosiła 863,4 km, a liczba przystanków będących 

własnością samorządów wynosiła 322. 

W 2015 r. funkcjonowało 28 linii komunikacyjnych obsługiwanych przez 9 prze-

woźników. Łączna długość linii wynosiła 914,7 km, a liczba przystanków będących 

własnością samorządów wynosiła 322. 

 (dowód: akta kontroli str. 331 - 356) 
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W okresie objętym kontrolą, nie stwierdzono naruszeń przepisów przez przewoź-

ników, które byłyby zagrożone nałożeniem  kar pieniężnych. 

(dowód: akta kontroli str. 281 - 292) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  

w przedstawionym wyżej zakresie. 

 

 

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

   

Wszystkie zadania organizatora publicznego transportu drogowego zostały przypi-

sane Wydziałowi Komunikacji i Transportu Starostwa i szczegółowo przypisane 

Naczelnikowi tego Wydziału i jego pracownikom.  

 (dowód: akta kontroli str. 5 - 19) 

Powiat Sanocki nie opracowywał specjalnych procedur postępowania dla wszyst-

kich zadań przypisanych organizatorowi publicznego transportu zbiorowego. Spo-

sób realizacji tych obowiązków wynikał z zapisów Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu i szczegółowych zakresów obowiązków Naczelnika i pracowników.  

(dowód: akta kontroli str. 5 - 19) 

Kontrola wykazała, że opisana wyżej w wystąpieniu nieprawidłowość polegająca 

na niezamieszczeniu ogłoszenia o projekcie Planu w miejscowej prasie, nie była 

wynikiem złej organizacji pracy Starostwa lub nieprawidłowej realizacji przypisa-

nych zadań, czy też braku kontroli wewnętrznej.  

(dowód: akta kontroli str. 166 - 170) 

Kontrola wykazała, że działania Starostwa prowadzone w kontrolowanym zakresie 

były zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi i działania 

te były pozbawione elementów dowolności postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 241 – 242, 221 - 223) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  

w przedstawionym wyżej zakresie. 

 

 
 

Ustalone  

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. 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 pokon-

trolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza  

się do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

 

 
 
 

Rzeszów, dnia     grudnia 2015 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 

Wiesław Motyka Stanisław Tobolewski 

Główny specjalista k. p. 

 

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

 

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

podpis Podpis 

  
 

 

 
 

 


