
 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 
Uchwała nr 11/ 22/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 4 czerwca 2012 r. 
 

 

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800;           

z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r.  nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r.       

nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 238, 

poz. 1578, z 2011 r. nr 240, poz. 1429) 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 Obrachunkowej w Opolu 

NKO-401-32/4/11 z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

 

 

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

 

 W dniu 9 maja 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

zastrzeżenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. (dalej: PKS 

w Głubczycach), reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego Michała Bednarskiego, 

do wniosku nr 3 zawartego w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu NKO-401-32/4/11 z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

 Jednocześnie sprecyzowano, iż zakres zastrzeżeń dotyczy „nakazania dokonania 

rozliczenia kwot uzyskanych z tytułu dopłat do miesięcznych biletów wystawianych dla Gminy 

Głubczyce w wysokości łącznej 983.393,74 zł”.   
 Wnoszący zastrzeżenia zarzucił Izbie naruszenie prawa przez błędną wykładnię lub 

niewłaściwe zastosowanie:  
1. „art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. 2002, Nr 175, poz. 1440 ze zm.) 

poprzez błędne przyjęcie, że PKS w Głubczycach Sp. z o.o. jako przewoźnik autobusowy nie 

wykonywał regularnych przewozów osób, a tym samym nie przysługiwały mu uprawnienia do 

otrzymania dopłat z tytułu ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu, 

2.  art. 8a ust. 4 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego poprzez błędne przyjęcie, że PKS w Głubczycach Sp. z o.o. nie 

spełniało warunków uprawniających do otrzymania dopłat z tytułu stosowania 

obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, 
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3.  art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2007, 

Nr 125, poz. 874 ze zm.) poprzez błędne przyjęcie, że przewozy wykonywane przez PKS w 

Głubczycach Sp. z o.o. w ramach realizacji umów na dowóz uczniów do szkół nie były 

przewozami regularnymi, 

4.  art. 2 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (t.j. 

Dz. U. 2000, Nr 50, poz. 601 ze zm.) poprzez błędne przyjęcie, że pomimo spełnienia 

ustawowych przesłanek przewoźnik nie wykonywał regularnych przewozów osób.” 

 

Kolegium ustaliło, co następuje: 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w okresie od 21.12.2011 r. do 

31.01.2012 r.  kontrolę doraźną gospodarki finansowej w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Samochodowej w Głubczycach Spółka z o.o. w zakresie rozliczeń z tytułu przewozu 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 2008-2011. 

W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i 

nieprawidłowości w działalności PKS w Głubczycach w przedmiotowym zakresie.  

Pismem nr NKO-401-32/4/11 z dnia 24 kwietnia 2012 r.  Prezes Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu skierował do  Prezesa Zarządu PKS w Głubczycach Wystąpienie 

pokontrolne, w którym zawarto ustalenia kontroli oraz  wnioski pokontrolne.  

Złożone przez PKS w Głubczycach zastrzeżenie (w zakreślonym w piśmie z 9 maja 2012 r. 

zakresie)  dotyczy wyrażonego w części II Wystąpienia w  pkt 3 wniosku : 

„Dokonać rozliczenia nienależnie uzyskanych kwot z tytułu dopłat do miesięcznych biletów 

ulgowych wystawianych dla Gminy Głubczyce w wysokości łącznej 983 393,74 zł. Wnioskować o 

dopłaty do przejazdów ulgowych stosownie do unormowań zawartych w art. 1 ust. 1 ustawy z 

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

transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), tj. 

wyłącznie w przypadku realizowania regularnych przewozów osób”. 

 

Wniosek odnosi się do ustaleń kontroli wskazanych w części I w pkt 4 Wystąpienia, 

związanych ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, tj. „Uzyskanie od 

Samorządu Województwa Opolskiego nienależnych dopłat do ulgowych biletów miesięcznych 

wystawianych dla Gminy Głubczyce w okresie od 1.09.2008 r. do 31.12.2010 r. w ramach umów 

z nią zawartych, w łącznej kwocie 983 393,74 zł (protokół kontroli str. 13-21)”. 

 

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 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 
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skutków prawnych wynikających z tego przepisu. 

 

Przedmiotem złożonych zastrzeżeń jest, związany z ustaleniami kontroli, nakaz dokonania 

rozliczenia nienależnie uzyskanych przez PKS w Głubczycach kwot od Samorządu 

Województwa Opolskiego z tytułu dopłat do miesięcznych biletów wystawianych dla Gminy 

Głubczyce w łącznej wysokości 983.393,74 zł w związku z zawartymi z Gminą Głubczyce 

umowami. 

 Skoro zatem przedmiot ustaleń kontroli i formułowanego w Wystąpieniu wniosku nr 3 

związany jest z zasadnością występowania przez PKS w Głubczycach o dopłaty do ulgowych 

przejazdów, realizowanych w ramach zawartych z Gminą Głubczyce umów, należy 

bezsprzecznie analizą objąć postanowienia tych umów oraz prawo do wywodzenia z ich 

postanowień (i realizacji) podstawy do występowania do Samorządu Województwa Opolskiego z 

wnioskiem o dopłaty do ulgowych przejazdów.  

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż PKS w Głubczycach realizował usługę polegającą 

na przewozie uczniów na podstawie dwóch umów zawartych z Gminą Głubczyce, tj. umowy Nr 

341/15/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r. oraz umowy Nr 1/Dowóz/ZOKiS/2010 z dnia 18 sierpnia 

2010 r.  

Przedmiotem umów był przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki w trakcie realizacji 

zamówienia. Strony umowy zaznaczyły, iż przewóz uczniów nastąpi autobusami Wykonawcy do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Głubczyce „w dni nauki w szkołach na trasie wg 

rozkładu jazd, określonego szczegółowo w harmonogramie dowozu i odwozu uczniów”.  

Istotnym postanowieniem umów był zawarty w nich bezwzględny zakaz przewozu innych 

osób niż dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (w umowie 

Nr 341/15/2008 zakaz ten dodatkowo obwarowano rygorem zastosowania kar umownych). W 

umowie Nr 341/15/2008 dopuszczono do grupy osób uprawnionych również pracowników 

oświaty Gminy Głubczyce. Zgodnie z postanowieniami przyjętymi przez strony kontrolę 

uprawnień przejazdu oraz osób korzystających z przewozu wykonywali pracownicy 

Zamawiającego. 

Postanowienia umów jednoznacznie wskazują na to, że Gmina Głubczyce dokonała od PKS 

w Głubczycach zakupu usługi polegającej na przewozie dzieci. Warunki realizacji świadczeń 

wynikających  z umowy wyłączały jej powszechny dostęp dla innych niż wymienionych w 

umowie pasażerów, co więcej w oparciu o rozkład  jazdy (harmonogram) narzucany 

koniecznością zapewnienia prawidłowego dowozu i odwozu dzieci. 

Odnosząc wskazane postanowienia umów do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym stwierdzić należy, iż charakter umów wskazuje bezsprzecznie na 

realizowanie przez PKS w Głubczycach przewozu, o którym mowa w  art. 4 pkt 9 cyt.  ustawy, tj.  

przewozu regularnego specjalnego. Przewozem tym, zgodnie z definicją legalną zawartą w cyt. 

przepisie, jest bowiem niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem 

innych osób.  

  W związku z powyższym, zdaniem Kolegium, nieuprawniony jest zarzut naruszenia art. 4 

pkt 7 ustawy o transporcie drogowym odnoszący się do  błędnego przyjęcia, że przewozy 

wykonywane przez PKS w Głubczycach w ramach realizacji umów  nie były przewozami 

regularnymi.  Należy zwrócić bowiem uwagę, iż  zgodnie z art. 4 pkt 7 cyt. ustawy przewóz 

regularny jest to publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i 

określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.).  
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  W ocenie Kolegium charakter zawartych umów wykluczał, zgodnie z przyjętą wolą stron, 

realizację świadczeń z nich wynikających w ramach przewozu regularnego.  

  Tym samym brak jest podstaw prawnych do formułowania w zastrzeżeniach zarzutów 

związanych z naruszeniem art. 8a ust. 4 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego. Wskazany przepis stanowi bowiem jedynie 

określenie sytuacji faktycznej i prawnej związanej z nabyciem uprawnień przewoźnika do 

otrzymywania dopłat w tym odwołującym się do zawartej umowy z samorządem województwa 

określającej zasady przekazywania przewoźnikom dopłat. W nawiązaniu do powyższego 

Kolegium zauważa (czego Wnoszący zastrzeżenia nie porusza w  złożonym piśmie), iż 

szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi, tj. PKS w Głubczycach, dopłat do ulgowych 

przejazdów autobusowych reguluje umowa nr R.U.DIG.0812-30-4/07 z 31 grudnia 2007 r., w 

której Przewoźnikowi przysługuje prawo uzyskania dopłat na warunkach określonych w § 4 ust. 

2 umowy a zatem w stosunku do przewozów regularnych.  

  Nie kwestionując zatem ogólnego prawa PKS w Głubczycach do możliwości uzyskiwania 

dopłat od Samorządu Województwa Opolskiego, zgodnie z zawartą w/w umową i prowadzoną w 

tym zakresie działalnością, dopłat tych Spółka nie mogła uzyskać w ramach  części swej 

działalności związanej ze świadczonym przewozem specjalnym (i okazjonalnym) na rzecz 

Gminy Głubczyce w ramach zawartych z tym podmiotem umów. Kolegium podkreśla przy tym, 

iż realizacja świadczeń wynikających z umów nie mogła wywoływać skutków przeciwnych do 

ich postanowień. 

  Stanu tego nie zmieniają wnioski Wnoszącego zastrzeżenia wypływające ze złożonych 

przez Prezesa PKS W Głubczycach oświadczeń w zakresie wykonywania umów zawartych z 

Gminą Głubczyce, które wg Wnoszącego  „zawierały stwierdzenia, jakoby przewóz (darmowy) 

innych osób poza określonymi w umowach zawartych z Gminą Głubczyce nie miał miejsca”, 

skoro w oświadczeniu wyraźnie wskazano (bez dodatkowych zastrzeżeń), iż w ramach umów (a 

tego dotyczą ustalenia i wnioski zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym) „autobusami szkolnymi 

nie przewożono innych osób poza dziećmi i uczniami gminnych szkół podstawowych , gimnazjów 

i przedszkoli oraz pracowników oświaty”. Tym samym zarzut naruszenia art. 16 ust. 1 ustawy 

Prawo przewozowe jest bezzasadny. 

Podnoszony w zastrzeżeniach fakt upublicznienia objętego umowami z Gminą Głubczyce 

harmonogramu dowozu i odwozu dzieci (rozkładu jazdy) pozostaje bez wpływu na bezwzględnie 

obowiązujące postanowienia umowne, odnoszące się do wykonywania świadczeń z tych umów z 

wyłączeniem osób niewskazanych w przedmiotowych umowach. W związku z tym zarzut 

naruszenia art. 2 ust. 2 ustawy Prawo przewozowe jest oczywiście bezzasadny. To nie bowiem z 

obowiązków Przewoźnika sytuowanych w art. 2 ust. 2 cyt. ustawy należy wywodzić czy w 

przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przewozem regularnym czy też specjalnym ale z 

postanowień wskazanych umów.  

  Tym bardziej brak jest podstaw do wskazywania w zastrzeżeniach naruszenia art. 1 ust. 1 

ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, 

który to przepis wskazuje zakres regulacji ustawowej  (ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, 

wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych). 

 Stąd też zarzuty dotyczące błędnego przyjęcia, że:  

- „(…) PKS w Głubczycach Sp. z o.o. jako przewoźnik autobusowy nie wykonywał regularnych 

przewozów osób, a tym samym nie przysługiwały mu uprawnienia do otrzymania dopłat z tytułu 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu”, 
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- „(…) PKS w Głubczycach Sp. z o.o. nie spełniało warunków uprawniających do otrzymania 

dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich”, 

- „(…) przewozy wykonywane przez PKS w Głubczycach Sp. z o.o. w ramach realizacji umów na 

dowóz uczniów do szkół nie były przewozami regularnymi”, 

- „(…) pomimo spełnienia ustawowych przesłanek przewoźnik nie wykonywał regularnych 

przewozów osób”, 

nie zasługują na uwzględnienie.  

 Należy zaznaczyć, iż zarówno ustalenia kontroli jak i sformułowane na ich podstawie 

wystąpienie pokontrolne dotyczyły tylko i wyłącznie dowozu dzieci do szkół w Gminie 

Głubczyce w latach 2008 – 2011 a w związku z tym odnoszą się jedynie do wskazanego wycinka 

działalności PKS w Głubczycach bez wpływu na uprawnienia Spółki do otrzymywania dopłat w 

ramach  pozostałego zakresu działalności. 

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.   

o regionalnych izbach obrachunkowych, Kolegium oddaliło zastrzeżenia, postanawiając           

jak w sentencji.  

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

      Przewodniczący Kolegium 

 

 


