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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanej przez 
Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. w 2018 r., z części 39 Transport. 

Jednostka 
Kontrolowana 

Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.1 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Robert Stępień, Prezes Zarządu, od 1 sierpnia 2017 r. 

(akta kontroli str. 2) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r., o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Warszawie. 

Kontroler Monika Mazurek – Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LWA/33/2019 z 16 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli str. 1) 

                                                      
1 Dalej także: Koleje Mazowieckie lub Spółka. 
2 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania w 2018 r. przez Koleje Mazowieckie dotacji 
przedmiotowej, wyrównującej utracone przychody z tytułu ustawowych uprawnień 
do ulgowych przejazdów pasażerskich, przekazanej z budżetu państwa z części 39 
Transport. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Koleje Mazowieckie zostały powołane w 2004 r., przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego i „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Od 2008 r., jedynym 
właścicielem Spółki jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.  

Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie kolejowych przewozów 
pasażerskich na rzecz Województwa Mazowieckiego. Do przedmiotu działalności 
Spółki należy również m.in. regionalny przewóz rzeczy, działalność usługowa 
w zakresie taboru kolejowego oraz działalność związana z turystyką. 

Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje rada nadzorcza3. Zasady kierowania 
Spółką, strukturę organizacyjną oraz zakresy działania jej komórek organizacyjnych 
określono w Regulaminie organizacyjnym Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” 
sp. z o.o.4 Planowanie, szacowanie i rozliczanie dotacji przedmiotowej do ulg 
ustawowych należało do zadań Wydziału Kontroli Dochodów (§ 74 Regulaminu).  

 (akta kontroli str. 4-5,7-14,18,49) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez Koleje Mazowieckie 
dotacji przedmiotowej, udzielonej z budżetu państwa w ramach części 39 Transport, 
w kwocie 35 960,0 tys. zł, przeznaczonej na wyrównanie utraconych przychodów 
z tytułu ustawowych uprawnień do krajowych, ulgowych przejazdów pasażerskich.  

Powyższa ocena została sformułowana na podstawie zbadania prawidłowości 
wnioskowania, wydatkowania i rozliczenia wykorzystanej przez Spółkę dotacji. 
Szczegółowym badaniem objęto kwotę 5 965,1 tys. zł tj. 16,7% wykorzystanej 
dotacji.    

Koleje Mazowieckie posiadały oprogramowanie zapewniające prawidłowe 
ewidencjonowanie sprzedaży biletów ulgowych, a także umożliwiające określenie 
wartości utraconych przychodów z tytułu ustawowych uprawnień do ulgowych 
przejazdów, w podziale na poszczególny rodzaj ulg. Spółka rzetelnie sporządzała 
miesięczne rozliczenia dotacji przedmiotowej. Po potwierdzeniu prawidłowości 
rozliczeń przez właściwy urząd skarbowy, w terminie określonym w § 5 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r., w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych5, 
przekazywała je do Ministerstwa Infrastruktury. 

Niewykorzystaną dotację w wysokości 307,3 tys. zł, tj. 0,9% otrzymanej dotacji, 
Spółka zwróciła na konto Ministerstwa Infrastruktury 25 stycznia 2019 r., 

                                                      
3 Organy Spółki to: zarząd spółki, rada nadzorcza oraz zgromadzenie wspólników. 
4 Regulamin stanowi załącznik do Uchwały Nr 140/Z/2017 Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie- KM” sp. z o.o. 

z dnia 5 kwietnia 2017 r., obowiązujący od 1 maja 2017 r.  
5 Dz. U. 2018 r., poz. 667. 
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tj. w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., 
o finansach publicznych6. 

V. Wyniki kontroli 

1. Wnioskowanie, wykorzystanie i rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu 
państwa w 2018 r. 

1.1. W badanym okresie Spółka złożyła do Ministerstwa Infrastruktury 12 wniosków 
o realizację płatności z dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów 
pasażerskich, przeznaczonej na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu 
ustawowych uprawnień do krajowych, ulgowych przejazdów pasażerskich.  

Wszystkie złożone wnioski zawierały elementy określone w § 3 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych, w tym m.in.: stawkę dotacji, należną 
kwotę dotacji oraz numer rachunku bankowego, na który dotacja ma być 
przekazana.  

W 2018 r., Spółka otrzymała dotację w wysokości 35 960,0 tys. zł tj. 97,9% wartości 
dotacji otrzymanej w 2017 r., (36 709,2 tys. zł).  
Nie stwierdzono przypadków odmowy realizacji wniosku o płatność ze strony 
Ministerstwa Infrastruktury. 

(dowód: akta kontroli str.62,64,232-244,247-272) 

1.2. Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 
2010 r., w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich7, 
Spółka ewidencjonowała sprzedaż biletów jednorazowych oraz miesięcznych 
imiennych dokonanych z zastosowaniem ustawowych ulg przejazdowych. Bilet na 
przejazd koleją sprzedany przez Spółkę m.in. w kasach stacjonarnych, mobilnych, 
biletomatach i z użyciem telefonu komórkowego ewidencjonowany był w systemie 
informatycznym (rekord sprzedaży).  
Zawarte w systemie informacje obejmowały dane o sprzedaży biletu, jego rodzaju, 
cenie, kodzie zniżki8. Rekord sprzedaży w postaci elektronicznej przekazywany był 
do serwera Kolei Mazowieckich, z którego dane pobierane były do systemu 
Statystyka, w celu weryfikacji oraz przetworzenia do postaci umożliwiającej 
zaksięgowanie przychodów 9.  

Porównanie danych zawartych w systemie Statystyka o sprzedaży biletów na 
przejazdy kolejowe, dokonanej w kwietniu i listopadzie 2018 r., z informacjami 
zawartymi w dokumentacji źródłowej (w szczególności przekazanej przez innych 
przewoźników oraz raportach zamknięcia z dwóch losowo wybranych kas 
biletowych10) nie wykazało rozbieżności.  

(akta kontroli str. 86-231) 

1.3. Z otrzymanej w 2018 r., dotacji w wysokości 35 960,0 tys. zł, Spółka 
wykorzystała 35 652,7 tys. zł (tj. 99,1%)11.  

                                                      
6 Dz. U. 2017 r., poz. 2077, ze zm. 
7 Dz. U. z 2015 r., poz. 2177. 
8 Kod zniżki pozwalał na przypisanie rekordu sprzedaży do odpowiedniej grupy ulg. 
9 Ponadto informacje o sprzedaży biletów, dokonane przez Koleje Mazowieckie oraz zbiorcze dane 

o sprzedanych biletach z ulgą przewozową, m.in. pochodzące od innych przewoźników, były wprowadzane do 
pliku Excel. System STATYSTYKA pobierał dane z pliku Excel do wyliczenia należnej dotacji. 

10 Kasa biletowa Wileńska 803 i Otwock 702. 
11 W 2017 r. Spółka z otrzymanej dotacji w wysokości 36 709,2 tys. zł, wykorzystała 36 417,4 tys. zł, tj. 99,2% 

otrzymanej dotacji. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(akta kontroli str. 61, 271) 

 

Kwoty przyznanych i wykorzystanych dotacji w latach 2017 i 2018 dla przejazdów 
pasażerskich z wykorzystaniem biletów jednorazowych, z poszczególnymi rodzajami 
ulg ustawowych, przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Przejazdy 
pasażerskie 
z wykorzystaniem 
jednorazowych 
biletów 
z zastosowanymi 
ulgami 

Kwota przyznanej dotacji w 
tys. zł12 

Kwota wykorzystanej dotacji 
w tys. zł 

Wykorzystanie 
dotacji w % 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ogółem 21 651,1 21 029,7 21 567,9 20 861,2 99,6 99,2 

33% 929,6 887,5 919,5 880,2 98,9 99,2 

37% 7 174,2 7 350,513 7 164,9 7 300,114 99,9 99,3 

49% 457,7 412,8 443,5 409,6 96,9 99,2 

51% 9 315,8 8 542,9 9 299,3 8 462,4 99,8 99,0 

78% 1 011,0 1 085,4 997,6 1 076,2 98,7 99,1 

93% 348,3 340,0 341,2 337,4 98,0 99,2 

95% 529,5 498,3 520,3 494,8 98,3 99,3 

100% 1 885,0 1 912,3 1 881,6 1 900,5 99,8 99,4 

 

Kwoty przyznanych i wykorzystanych dotacji w latach 2017 i 2018 dla przejazdów 
pasażerskich z wykorzystaniem biletów miesięcznych imiennych, z poszczególnymi 
ulgami ustawowymi, przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Przejazdy 
pasażerskie 
z wykorzystaniem 
miesięcznych 
biletów imiennych 
z zastosowanymi 
ulgami 

  

Kwota przyznanej dotacji 
w tys. zł15 

Kwota wykorzystanej dotacji 
w tys. zł 

Wykorzystanie 
dotacji w % 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ogółem 15 058,1 14 930,3 14 849,4 14 791,5 98,6 99,1 

33% 835,2 842,9 818,8 836,1 98,0 99,2 

37% 29,8 34,2 29,4 33,9 98,6 99,1 

49% 8 291,7 8 409,016 8 237,0 8 327,717 99,3 99,0 

51% 5 574,7 5 334,3 5 442,9 5 286,6 97,6 99,1 

78% 180,8 181,8 178,6 180,1 98,8 99,1 

93% 145,9 128,1 142,7 127,1 97,8 99,2 

(akta kontroli str. 61) 

                                                      
12 Dane szacunkowe podane na podstawie dotacji przekazanej za 11 miesięcy oraz zaliczki dotacji za grudzień 

2017 i 2018 r., przekazanej odpowiednio w lutym 2017 r., i w marcu 2018 r. 
13 Z tego dla rodziców lub małżonków, będących członkami rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę 

Dużej Rodziny 876,8 tys. zł oraz 6 473,7 tys. zł dla pozostałych uprawnionych.  
14 Z tego dla rodziców lub małżonków, będących członkami rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę 

Dużej Rodziny 873,1 tys. zł oraz 6 427,0 tys. zł dla pozostałych uprawnionych. 
15 Dane szacunkowe podane na podstawie dotacji przekazanej za 11 miesięcy oraz zaliczki dotacji za grudzień 

2017 i 2018 r., przekazanej odpowiednio w lutym 2017 r., i w marcu 2018 r. 
16 Z tego dla rodziców lub małżonków, będących członkami rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę 

Dużej Rodziny 2 505,8 tys. zł oraz 5 903,2 tys. zł dla pozostałych uprawnionych.  
17 Z tego dla rodziców lub małżonków, będących członkami rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę 

Dużej Rodziny 2 484,9 tys. zł oraz 5 842,8 tys. zł dla pozostałych uprawnionych.  
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1.4. Do 28 dnia każdego miesiąca Spółka sporządzała rozliczenie należnej 
dotacji w terminie określonym w § 5 rozporządzenia w sprawie udzielania 
i rozliczania dotacji oraz zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do tego 
rozporządzenia. Rozliczenia zawierały m.in. określenie okresu rozliczenia, liczbę 
przewiezionych pasażerów z ulgą ustawową, wartość utraconych wpływów 
taryfowych z tytułu ulg przejazdowych skorygowaną o zwroty niewykorzystanych 
i anulowanych biletów w danym miesiącu oraz kwotę należnego podatku od 
towarów i usług. 

(akta kontroli str. 232-272, 284) 

Rozliczenie dotacji przedmiotowej następowało zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczenia dotacji 
przedmiotowych tj. w oparciu o prowadzoną w systemie Statystyka ewidencję, która 
umożliwiała określenie liczby i wartości sprzedanych biletów z zastosowaniem 
ustawowych ulg oraz kwot należnych dotacji. 

(akta kontroli str. 232-272, 284) 

Do wyliczenia należnej kwoty dotacji system Statystyka pobierał dane z pliku Excel, 
do którego wprowadzano informacje o sprzedaży biletów dokonane przez Koleje 
Mazowieckie oraz zbiorcze dane o sprzedanych biletach z ulgą przewozową m.in. 
pochodzące od innych przewoźników.  
Stosowane przez przewoźnika oprogramowanie umożliwiało generowanie danych 
o liczbie sprzedanych biletów ze wszystkich źródeł sprzedaży oraz określenie 
wartości utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, 
w podziale na poszczególne kategorie ustawowe.  

(akta kontroli str. 148, 214-215, 230-231) 

Szczegółowym badaniem NIK objęto rozliczenie kwoty 5 965,1 tys. zł dotacji za 
kwiecień i listopad 2018 r., tj. 16,7% wykorzystanej dotacji ogółem. Stwierdzono 
zgodność danych zawartych w systemie Statystyka z danymi źródłowymi 
pochodzącymi m.in. ze sprzedaży w kasach własnych Spółki i innych przewoźników  
oraz  z danymi wykazanymi i przekazanymi przez Spółkę w rozliczeniach dotacji za 
te miesiące do Ministerstwa Infrastruktury.  

 (akta kontroli str.86-231) 

Kontrola rozliczeń dotacji wykazała, że we wszystkich przypadkach przedkładano 
rozliczenie dotacji do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 
w celu sprawdzenia jego prawidłowości. Na rozliczeniach Urząd Skarbowy 
zamieszczał informacje o ich sprawdzeniu pod względem formalnym 
i rachunkowym.  

(akta kontroli str. 234, 237, 240-244,249,252,255,258,261,264,267,270,272 ) 

1.5. W kwietniu 2018 r., Spółka dokonała korekty rozliczeń dotacji przekazanych 
do Ministerstwa Infrastruktury za styczeń i luty 2018 r. Ze sporządzonych przez 
Spółkę korekt wynika, że w przekazanych rozliczeniach zawyżono kwotę należnej 
dotacji o 23,0 zł brutto, w tym w styczniu 2018 r.,  o 12,0 zł brutto a w lutym 2018 r. 
o 11,0 zł brutto. W styczniu 2018 r., błędnie rozliczono 14 biletów jednorazowych 
sprzedanych z ulgą 37% (Karta Dużej Rodziny) zawyżając należną dotację o kwotę 
12,0 zł. Natomiast w lutym w wyniku błędnego rozliczenia 11 biletów jednorazowych 
z ulgą 37% (Karta Dużej Rodziny) oraz jednego biletu okresowego z ulgą 49% 
(Karta Dużej Rodziny) – zawyżono dotację o 11,0 zł brutto18. W dniu 27 kwietnia 

                                                      
18 W tym z tytułu biletów jednorazowych o 3 zł i z tytułu biletów okresowych o 8 zł. 
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2018 r., dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w wysokości 23,0 zł na konto 
Ministerstwa Infrastruktury.  

(dowód: akta kontroli str. 232-246) 

1.6. W 2018 r., nie wystąpiły przypadki zaniechania działalności Spółki Koleje 
Mazowieckie polegającej na wykonywaniu  kolejowych przewozów pasażerskich na 
rzecz Województwa Mazowieckiego, objętej dotacją przedmiotową wyrównującą 
utracone przychody z tytułu ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 
pasażerskich. 

(akta kontroli str. 288, 291) 

1.7. Niewykorzystaną dotację w wysokości 307,3 tys. zł Spółka zwróciła na 
konto Ministerstwa Infrastruktury 25 stycznia 2019 r., tj. w terminie określonym 
w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

(akta kontroli str. 284-285) 

1.8. W 2018 r., w porównaniu do 2017 r., nieznacznie zmniejszyła się liczba 
pasażerów korzystających z ulg ustawowych. W 2017 r. przewieziono ogółem 
10 974 032 pasażerów, natomiast w 2018 r. – 10 933 749, w tym 4 097 601 
pasażerów, którzy skorzystali z ulgi przy zakupie jednorazowych biletów tj. o 0,8% 
mniej niż w 2017 r., oraz 6 836 148 pasażerów korzystających z miesięcznych 
biletów imiennych tj. o 0,09% mniej niż w 2017 r.  

Spośród pasażerów, którzy nabyli bilety jednorazowe, najwięcej skorzystało z 37% 
ulgi, natomiast spośród pasażerów podróżujących na podstawie miesięcznych 
biletów imiennych najwięcej skorzystało z 49% ulgi. 

W 2018 r., w porównaniu do 2017 r., odnotowano wzrost liczby pasażerów 
korzystających z biletów jednorazowych z ulgą: 37%19, 78%20, 100%21, oraz 
korzystających z miesięcznych biletów imiennych z ulgą: 33%22, 37%23 i 49%24.   

 (akta kontroli str. 61) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

VI. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 

                                                      
19 Wzrost z 1 980 082 do 2 043 037 tj. o 62 955, w tym dla rodziców lub ich małżonków, będących członkami 

rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny wzrost o 20 686 przejazdów, dla 
pozostałych uprawnionych korzystających z tej ulgi wzrost o 42 269 przejazdów. 

20 Wzrost z 106 871 do 115 842 przejazdów tj. o 8 971 przejazdów. 
21 Wzrost z 173 493 do 177 235 przejazdów tj. o 3 742 przejazdy. 
22 Wzrost z 469 076 do 480 084 tj. o 11 008 przejazdów. 
23 Wzrost z 16 720 do 18 612 tj. o 1 892 przejazdy. 
24 Wzrost z 4 100 404 do 4 152 764 tj. o 52 360, w tym dla rodziców lub ich małżonków, będących członkami 

rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny wzrost o 20 686 przejazdów, dla 
pozostałych uprawnionych korzystających z tej ulgi wzrost o 42 269 przejazdów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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VII. 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 Warszawie. 

Warszawa, dnia        marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler  
Monika Mazurek - Szczepaniak 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

 

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

 

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

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


