
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 19/23/2014 z dnia 29 października 2014 r. 

 

  

REGIONALNA   IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 
 

Uchwała nr 19/23/2014 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 października 2014 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) Kolegium  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

p o s t a n a w i a 

oddalić zastrzeżenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach  

sp. z o. o. do wniosku zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Opolu nr NKO-401-5/2014  z  dnia 22 września 2014 r. 

 

 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 9 października 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

doręczono zastrzeżenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach  

sp. z o. o. (pismo nr 1/1134/2014 z dnia 8 października 2014 r.) do wniosku  zawartego  

w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (pismo nr NKO-

401-5/2014  z  dnia 22 września 2014 r.). Wnoszący zastrzeżenia zarzucił Izbie naruszenie 

prawa poprzez błędną wykładnię następujących przepisów: 

       - art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego  poprzez błędne przyjęcie, że PKS w Głubczy-

cach Sp. z o. o. jako przewoźnik autobusowy bezpodstawnie uzyskał dopłaty do miesięcznych 

biletów ulgowych, 

      -  art. 11 ust. 1 ustawy prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. poprzez błędne  

przyjęcie, że dołączona do umowy z Gminą Kietrz taryfa przewozowa winna być zastosowa-

na do otrzymania za ten okres dopłat.  

Kolegium ustaliło, co następuje: 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w okresie od 9 stycznia 

2014 r. do 21 marca 2014 r. w Przedsiębiorstwie kontrolę doraźną gospodarki finansowej  

w zakresie rozliczeń z tytułu przewozów dzieci do szkół objętych dopłatą, wynikającą  

z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami  

publicznego transportu zbiorowego w latach 2006 - 2012. W oparciu o dokumentację  

udostępnioną inspektorom kontroli RIO w Opolu stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 

wystawiania, w okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2012 r., ulgowych biletów miesięcznych 

z kasy fiskalnej. 

Pismem nr NKO-401-5/2014  z  dnia 22 września 2014 r. Prezes Regionalnej Izby  

Obrachunkowej w Opolu skierował do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Głubczycach sp. z o. o. Wystąpienie pokontrolne, w którym zawarto ustalenia kontroli  

oraz wniosek pokontrolny o treści:  
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Dokonać rozliczenia z Samorządem Województwa Opolskiego bezpodstawnie uzyskanych 

kwot z tytułu dopłat do miesięcznych biletów ulgowych wystawianych dla Gmin Kietrz 

i Bramce w okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2012 r. 

Wniosek odnosił się do ustaleń kontroli wskazanych w części I Wystąpienia, związanych 

ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, tj. wystawianiu, w okresie 

od 1.01.2008 r. do 30.06.2012 r., ulgowych biletów miesięcznych: 

       - na nieprawidłowe relacje, tj. z innych miejscowości niż miejsce zamieszkania 

           ucznia i do   innych przystanków niż przystanek przy szkole, 

       - na inne osoby niż ujmowane na listach sporządzanych przez Dyrektorów szkół, 

       - podwójnie na te same osoby, 

       - w cenach wyższych niż wynikające z umów zawartych z Gminą Kietrz  

           oraz w cenach niezgodnych z cenami obowiązującej taryfy, 

oraz niewystawianiu biletów dla części osób zgłoszonych do dowozów. 

Zdaniem wnoszącego zastrzeżenia Przedsiębiorstwa, postanowienia pokontrolne 

nie uwzględniały specyfiki prowadzonej działalności ani braku wpływu wykrytych uchybień 

na wysokość otrzymanych dopłat.  

W uzasadnieniu  naruszenia art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku 

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  

Przedsiębiorstwo podniosło  m. in.: 

      - zakwestionowane nazwy miejsc docelowego dojazdu ucznia są często różne, a wynika 

to z nazw, które zostały zapisane przy składaniu wniosku o zezwolenie jak również z pomył-

kowego wpisania docelowego przystanku przez pracownika. Niezależnie jednak od tego,  

że faktyczne miejsce docelowe dojazdu (np. przystanek Kietrz Szkoła) jest różne od miejsca 

wskazanego na bilecie (np. przystanek Kietrz Rynek), cena biletu jest taka sama;  

     - wystawienie biletów na inne osoby niż ujmowane na listach również nie jest złamaniem 

prawa. Otrzymane dopłaty do ulgowych biletów nie zostały z tego tytułu zawyżone, ponieważ 

ilość osób uprawnionych do otrzymywania uprzywilejowanych biletów oraz ilość osób, która 

je otrzymywała pokrywają się. Nie można uznać za uchybienie przepisom występowania 

omyłek pisarskich lub omyłkowo oznaczonych w nieprawidłowy sposób nazw kartotek 

w ramach wewnętrznej dokumentacji spółki; 

     - sprzedaż podwójnych biletów na te same osoby zakwestionowane przez kontrolujących 

obejmują ewidentną pomyłkę kasjerki dokonującej sprzedaż. Doszło do sprzedaży biletów 

dla dwu różnych osób, wpisanych do jednaj kartoteki. Skutkiem tego, dla niektórych kartotek 

zarejestrowana była dwukrotna sprzedaż biletu, podczas gdy w innych nie było zarejestrowa-

nej sprzedaży. Pomimo błędnego przypisania części biletów innym osobom, niż te które  

faktycznie je otrzymały, ogólna ilość sprzedanych biletów była prawidłowa. 

W uzasadnieniu  naruszenia art. 11 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe Przedsiębiorstwo 

podniosło, że  dołączona do umowy z Gminą Kietrz taryfa przewozowa była jedynie elemen-

tem gry przetargowej. Do rozliczenia sprzedaży i do otrzymania dopłat zastosowano taryfę 

zgłoszoną do Urzędu Marszałkowskiego. 

Kolegium zważyło, co następuje: 

Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżenia  

do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb.  

Zastrzeżenia składa właściwy organ jednostki kontrolowanej. Podstawą zgłoszenia 

zastrzeżenia może być tylko, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 powołanej wyżej  

ustawy, zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe  

zastosowanie. Przypadek błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści  

lub znaczenia przepisu prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej  
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polegać może na wadliwym wyborze normy prawnej lub nieprawidłowej jej subsumpcji 

tj. błędnym identyfikowaniem ustalonego stanu faktycznego z określonym przepisem  

prawnym i tym samym nieadekwatnym określeniem skutków prawnych wynikających  

z tego przepisu. 

Zarzucając Izbie naruszenie art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach 

do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1138 ze zm.), Przedsiębiorstwo nie sprecyzowało, którego konkretnie przepisu zarzut 

dotyczy. W kwestii dopłat do biletów ulgowych stanowią następujące ustępy :  

      - samorządy województw, z zastrzeżeniem ust. 2a, przekazują przewoźnikom  

wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów  

z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich,  

z zastrzeżeniem ust. 4 (ust. 2), 

      -    kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 2, stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży 

biletów  obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży 

tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi (ust. 3),   

      - uprawnienie do otrzymywania dopłat, o których mowa w ust. 2, nabywa 

przewoźnik, który: 

       1)   posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym 

             transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 

             2001 r. o transporcie drogowym; 

       2)   stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego 

             do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat 

             do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych; 

       3) zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania 

             przewoźnikom dopłat (ust.4). 

Zdaniem Kolegium RIO w Opolu, z ww. przepisów ustawy wynikają m. in. wymogi 

formalne, jakie musi spełniać przewoźnik, aby otrzymać dopłaty z tytułu stosowania obowią-

zujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich. W tym względzie Izba nie kwestiono-

wała ani posiadanych przez  Przedsiębiorstwo stosownych zezwoleń, ani kas rejestrujących, 

ani też umów z samorządem województwa.  

Natomiast, mając na uwadze treść art. 8a ust. 3 ww. ustawy, istotą prowadzonych 

czynności kontrolnych było ustalenie, czy bilety z kasy fiskalnej Przedsiębiorstwa mogły 

stanowić podstawę do uzyskania od marszałka dotacji z tytułu dopłat do ulgowych biletów 

miesięcznych?  W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono działania Przedsiębiorstwa 

(ustalone i opisane w protokole kontroli) polegające na: 

    1. tworzeniu podwójnej dokumentacji dotyczącej przewożonych osób (wystawianie  

            kartoników i biletów z kasy fiskalnej), 

    2. wydawaniu pasażerom jedynie kartonikowych „biletów miesięcznych”, 

    3. drukowaniu, bez wiedzy Zamawiającego, biletów z kasy fiskalnej: 

           - jedynie dla części osób zgłoszonych do dowozów,  

           - biletów zawierających nieprawdziwe dane, tj.: 

               • na inne osoby (inne imiona i nazwiska) niż ujmowane na listach sporządzanych  

                  przez dyrektorów szkół, 

               •  na nieprawidłowe relacje, tj. z innych miejscowości niż miejsce zamieszkania 

                   ucznia i do innych przystanków niż przystanek przy szkole,  

              •   podwójnie na te same osoby, 

              •  w cenach innych (wyższych) niż wynikające z umów zawartych z Gminą Kietrz 

                  oraz wyższych niż ceny z obowiązującej taryfy, 
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  4. dokonywaniu rozliczeń za wykonane dowozy na podstawie faktur:  

      -   których wartości w żaden sposób nie były uzależnione od liczby wydanych biletów  

            o czym świadczy brak wpływu zmian w liczbie przewożonych osób na wartości 

            na fakturach, 

      -    za sprzedaż biletów, których wartości były całkowicie odmienne od cen wynikających  

            z umów zawartych z Gminą Kietrz, 

      - nieobejmujących wszystkich biletów wydanych pasażerom, o czym świadczą ilości 

            zafakturowanych biletów miesięcznych wskazane przez przewoźnika. 

Działania te prowadzą do wniosku, że nie służyły udokumentowaniu praw pasażerów 

do przewozu, lecz służyły uzyskaniu dopłat, o których mowa w art. 8a ust. 3 ustawy  

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.  

Fakt wystawiania biletów z kasy fiskalnej na inne osoby niż ujmowane na listach,  

podwójnie na te same osoby, na inne relacje niż trasy dojazdu poszczególnych osób  biletów  

do innych miejsc potwierdza, że nie miało znaczenia dla kogo drukowane były bilety. 

Jedynym wymogiem, jakiego rzeczywiście przestrzegał Przewoźnik przy ich wystawianiu 

było, aby ich wartość pokrywała koszty przewozu uczniów ze szkół danej Gminy, a zarazem 

ich nie przekraczała. Możliwe to było dzięki temu, że Gminy otrzymywały „bilety kartoniko-

we”, a ich pracownicy nie byli świadomi  drukowania biletów z kasy fiskalnej. 

 Zgodnie z treścią art.11 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.), którego naruszenie przez Izbę zarzucił składający 

zastrzeżenia, przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób  

zwyczajowo przyjęty, ustalone lub stosowane przez niego taryfy lub cenniki. 

Zdaniem Kolegium RIO w Opolu, ww. przepis ustawy Prawo przewozowe, nakładają-

cy na przewoźnika obowiązek opublikowania stosowanych przez niego taryf, nie był podno-

szony, kwestionowany czy interpretowany przez Izbę. Tym samym, nie można zarzucić Izbie 

naruszenia prawa poprzez jego wykładnię.   

Poza zakresem rozpatrywanych zastrzeżeń pozostaje kwestia przekonania, wyrażone-

go przez Przedsiębiorstwo, o prawidłowym zastosowania we wniosku o dopłatę taryfy innej 

niż wynikającej z obowiązujących umów z Gminą Kietrz. Zdaniem Kolegium, we wniosku  

o dopłatę należało stosować taryfy wynikające z tych umów. 

 W związku z powyższym, na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Kolegium oddaliło zastrzeżenia, postanawia-

jąc jak w sentencji.  

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


