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I. Dane identyfikacyjne 
Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa1 

 

Od dnia 22 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. pełniącą obowiązki Dyrektora 
Zarządu Transportu Miejskiego, następnie od 1 stycznia 2021 r. Dyrektorem ZTM 
była Pani Katarzyna Strzegowska.  

W okresie od dnia 16 grudnia 2013 r. do 21 października 2020 r. Dyrektorem ZTM 
był Pan Wiesław Witek.    

 

1. Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach przedsięwzięć PPP. 
2. Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP. 
3. Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem publicznym oddanym do 

dyspozycji podmiotu prywatnego oraz nad jakością usług publicznych w ramach 
PPP. 
 

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem dowodów spoza tego 
okresu, mających istotne znaczenie dla kontrolowanej działalności. 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 

 

Monika Kozieł, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/119/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
1 Dalej także: ZTM. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadania eksploatacji wiat 
przystankowych w Warszawie, stanowiącego etap operacyjny przedsięwzięcia 
w ramach umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych 
w Warszawie4. 

Zgodnie z Umową koncesji Koncesjonariusz zamontował 1 580 wiat przystankowych 
oraz 1 041 elementów wyposażenia dodatkowego. Zainstalowane 
wiaty przystankowe spełniały wymagania jakościowe określone w Umowie koncesji. 
W związku z przekroczeniem terminów montażu wskazanych w harmonogramach 
robót budowlanych zostały naliczone kary umowne.  

Zgodnie z Umową Koncesji, Koncesjonariusz otrzymywał wynagrodzenie wyłącznie 
w postaci prawa eksploatacji wiat przystankowych, tj. prawa korzystania z paneli 
reklamowych. Ponadto partycypował w kosztach sprzątania przystanków […]5 za 
lata 2017-2020) oraz przekazywał ustaloną część przychodów […] za lata 2015-
2019). Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązku bieżącego raportowania 
podmiotowi publicznemu o stanie realizacji umowy. Realizował również usługi 
serwisowe na zasadach wynikających z Umowy koncesji. ZTM prowadził kontrole 
stanu technicznego infrastruktury, które od czerwca 2020 r. dokumentowano 
w Systemie Informacji Geograficznej GIS6 

W realizacji przedięwzięcia na etapie operacyjnym stwierdzono nieprawidłowości, 
które nie miały jednak wpływu na osiągnięcie celu umowy. Były to: 

• niestosowanie przez ZTM  zasad prowadzenia kontroli usług serwisowych oraz 
wytycznych do przeprowadzania bieżących i okresowych przeglądów wiat 
przystankowych określonych w Umowie koncesji, jak również nieprowadzenie 
systematycznej weryfikacji rejestru przystankodni7, .,  

• wystawienie z opóźnieniem faktur z tytułu opłaty partycypacyjnej za lata 2017-
2019, ponadto dokonanie błędnego naliczenia opłaty partycypacyjnej poprzez 
zawyżenie i zaniżenie kwot za lata 2017-2020 (korekta została dokonana 
w lutym 2020 r.) oraz niewskazanie okresu rozliczeniowego w fakturach ww. 
opłaty za lata 2017-2020,  

• premia za lata 2015-2017 nie została przekazana przez Koncesjonariusza 
w terminie wynikającym z Umowy koncesji, ze względu na późne wystawienie 
not księgowych przez ZTM, a w przypadku premii za 2019 r. ze względu na 
opóźnienie płatności przez Koncesjonariusza.  

Efektem przedsięwzięcia było pozyskanie nowych wiat przystankowych wraz 
z wyposażeniem dodatkowym o wartości księgowej […] jako elementu związanego 
z obsługą ruchu pasażerskiego w transporcie lokalnym, jak również usług 
serwisowych bez konieczności ponoszenia opłat, udział w przychodach oraz 
partycypowanie przez Koncesjonariusza w kosztach sprzątania. 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dalej: Umowa koncesji. 
5 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, ze zm.). 
Wyłączenia dokonano w interesie AMS SA oraz Ströer Polska sp. z o.o. W dalszej części wystąpienia 
w nawiasach kwadratowych […] dokonano wyłączenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

6 Ang. geographic information system. 
7 Przystankodzień to pełna doba zegarowa, w czasie, której koncesjonariusz miał zapewnione prawo 

eksploatacji wszystkich powierzchni reklamowych jednej wiaty przystankowej. 

OCENA OGÓLNA 
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NIK zauważa, że głównym kryterium decyzji o zastosowania formuły PPP był fakt, 
że ze środków własnych m. st. Warszawa mogłoby wymienić rocznie około 30-35 
wiat. Dzięki Umowie koncesji uzyskano efekt skali, wymieniając w ciągu niespełna 
pięciu lat 1 580 wiat. Nie kwestionując efektów rzeczowych tego przedsięwzięcia, 
NIK wskazuje na brak ewaluacji ex post ekonomicznej opłacalności dla 
Koncesjodawcy. Wymaga to podjęcia analizy efektów ekonomicznych obecnej formy 
utrzymywania wiat pod względem interesu Miasta i optymalizacji kosztów.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach 
przedsięwzięć PPP 

Umowa koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie 
została zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa9 reprezentowanym przez 
Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy10, a AMS spółką akcyjną oraz Ströer 
Polska sp. z o.o.11. Umowa koncesji została podpisana 18 grudnia 2013 r.  
Zgodnie z pkt. 2.3 ww. Umowy koncesji Miasto, jako Koncesjodawca powierzyło 
wykonanie w swoim imieniu czynności związanych z realizacją niniejszej umowy 
ZTM oraz innym Służbom Miejskim, jako swoim jednostkom organizacyjnym, przy 
czym większość czynności przewidzianych w Umowie koncesji realizował w imieniu 
Koncesjodawcy ZTM. Powyższe oznacza, iż pod pojęciem Koncesjodawcy, jako 
strony, na której zgodnie z Umową koncesji spoczywa realizacja danej czynności 
bądź strony uprawnionej do żądania wykonania danej czynności przez drugą stronę 
należy, co do zasady rozumieć ZTM12. Zawarta umowa13 to umowa koncesji 
w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi14. 

(akta kontroli str. 209-303, 1419-1424) 

Projekt Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie, 
znajdował się w bazie partnerstw publiczno-prywatnych udostępnionej na stronie 
www.ppp.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Z opisu projektu wynika, iż zgodnie z zawartą umową koncesji na zasadach 
partnerstwa publiczno-prywatnego postawiono w sumie 1 580 sztuk wiat. 
Pracownicy Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego kontaktowali się 
z pracownikami ZTM w zakresie dotyczącym aktualizacji informacji o przedmiotowej 
umowie, publikowanych na stronach www.ppp.gov.pl. Kontakt odbywał się za 
pośrednictwem korespondencji elektronicznej, rozmów telefonicznych oraz 
wideokonferencji. 

(akta kontroli str. 969-971, 1076-1077, 1419-1424) 

                                                      
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 Dalej: Miasto lub Koncesjodawca. 
10 Przy kontrasygnacie Dyrektora Pionu Finansowego – Głównej Księgowej Zarządu Transportu Miejskiego 
11 Dalej: Koncesjonariusz lub partner prywatny. 
12 Chyba, że z kontekstu wynika, że chodzi o m.st. Warszawę bądź Umowa koncesji wprost wskazuje 
m. st. Warszawę bądź inne Służby Miejskie, jako jednostki właściwe do realizacji danej czynności w ramach 
Umowy koncesji. Ponadto, do kompetencji ZTM należą sprawy, których realizację Umowa koncesji wprost 
przyznaje ZTM.   
13 Zgodnie z pkt. 2.2 ww. Umowy koncesji. 
14 Dz. U. nr 19, poz. 101 ze zm.; zwana dalej: Ustawa o koncesji. 
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Umowę koncesji zawarto w trybie określonym Ustawą o koncesji. Koncesjodawca 
w celu wyłonienia Koncesjonariusza przeprowadził postępowanie o zawarcie umowy 
koncesji zgodnie z wymogami ww. ustawy, w ramach którego Koncesjonariusz 
złożył ofertę uznaną przez Koncesjodawcę za najkorzystniejszą. 
Umowa koncesji zgodnie z art. 22 Ustawy o koncesji zawierała, m.in.: określenie 
przedmiotu koncesji; termin wykonania umowy przedmiotu koncesji; okres 
obowiązywania umowy; sposób wynagrodzenia Koncesjonariusza; określenie 
płatności Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza; wskazanie i podział ryzyka 
między Koncesjodawcą a Koncesjonariuszem związanego z wykonywaniem 
przedmiotu koncesji; normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy 
wykonywaniu przedmiotu koncesji; uprawnienia Koncesjodawcy w zakresie kontroli 
wykonywania koncesji przez Koncesjonariusza; warunki przedłużenia lub skrócenia 
okresu obowiązywania umowy; warunki i sposób rozwiązania umowy; warunki 
i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy; tryb i warunki rozwiązania sporów związanych z realizacją umowy. 
Przedmiot koncesji, zgodnie z pkt. 2.4 Umowy koncesji, objął wykonanie przez 
Koncesjonariusza robót budowlanych, świadczenie usług serwisowych oraz 
wykonywanie innych obowiązków wynikających z Umowy koncesji lub Ustawy 
o Koncesji. Zgodnie z pkt. 2.1 ww. umowy Koncesjonariusz zobowiązał się do 
realizacji na własny koszt i ryzyko przedmiotu koncesji w zamian za wynagrodzenie 
wyłącznie w postaci Prawa eksploatacji15, na warunkach określonych w Umowie 
koncesji. 
Umowa została zawarta16 na okres 106 miesięcy, tj. od 18 grudnia 2013 r. do 
18 października 2022 r. Okres umowy w odniesieniu do wszystkich wiat 
przystankowych kończy się w tym samym dniu, nawet, jeśli okres eksploatacji17 nie 
rozpoczął się w tym samym dniu dla wszystkich wiat przystankowych. 

(akta kontroli str. 209-303) 

W ramach Umowy koncesji Koncesjonariusz wykonał trzy rodzaje wiat18 (tj.: wiaty 
konserwatorskie, wiaty konkursowe, wiaty seryjne) oraz wyposażenie dodatkowe. 
Wiaty konserwatorskie i konkursowe zostały wykonane według szczegółowych 

                                                      
15 Prawo korzystania i pobierania przez Koncesjonariusza pożytków z paneli reklamowych stanowiących 

własność Koncesjonariusza i zamontowanych w wiatach przystankowych. 
16 Zgodnie z pkt 2.5 Umowy koncesji. 
17 Okres eksploatacji, to okres, w którym Koncesjonariusz może wykonywać prawo eksploatacji, rozpoczynający 

się w przypadku każdej z wiat przystankowych z dniem jej odbioru technicznego przez Koncesjodawcę, 
a kończący się z upływem okresu umowy.  

18Wiata konkursowa: - postawiona została w reprezentacyjnych miejscach stolicy oraz kluczowych 
komunikacyjnie lokalizacjach; - modułowych charakter umożliwił konfiguracje w trzech wersjach – długiej 
(8x1,6 m), krótszej (6,5x1,6 m), wąskiej (6,5x1,2 m); - konstrukcja: aluminiowa, lakierowana proszkowo, 
przykryta dachem i z trzech stron osłonięta szybami; - podświetlona czytelna górna listwa prezentująca nazwę 
przystanku i numery linii; - ławka wykonana z wysokiej jakości klasy drewna liściastego, impregnowanego 
olejowo; - trwałość obiektu gwarantują zabezpieczone antykorozyjne wysokiej jakości stopy aluminium, 
malowana proszkowo, hartowane szkło szyb osłonowych oraz szklany dach. 

 Wiata konserwatorska: - postawiona została w obszarach objętych nadzorem Stołecznego Konserwatora 
Zabytków oraz w obszarach przylegających, w miejsce wiat konkursowych; - zasadniczo dwie wersje 
standardowa z prostopadłą gablotą reklamową osłaniająca wnętrze wiat, wersja wąska z dwiema krótkimi 
szybami osłonowymi; - konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo; - przestronne 
wnętrze, całość przestrzeni przykryta dachem, podzielona na przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną;  
- charakterystyczna ławka o długości 4 metrów wykonana z wysokiej klasy drewna liściastego, impregnowana 
olejowo; - podświetlona czytelna górna listwa prezentująca nazwę przystanku i numery linii; - trwałość obiektu 
gwarantuje: proces cynkowania ogniowego konstrukcji stalowej w połączeniu z lakierowaniem proszkowym. 

 Wiata seryjna: - postawiona została przy głównych trasach miejskich poza ścisłym centrum Warszawy; 
 - konstrukcja aluminiowa lakierowana proszkowo, specjalnie przygotowane profile do tego typu wiaty, - ławka 
z uchwytami ułatwiającymi pasażerowi korzystanie z niej, a jednocześnie utrudniającymi spanie na niej, 
wykonana z wysokiej jakości drewna liściastego impregnowanego olejowo; - wiata zaprojektowana dla 
Warszawy, nawiązująca wyglądem do popularnych wiat typu „Ł”, zwanych „Łazienkowskimi”; - występują trzy 
wersje: 2, 3 i 4 segmentowe o długości 2,8 m, 4,2 m, 5,6 m; - czytelna górna listwa prezentująca nazwę 
przystanku i numery linii; - na przystankach o mniejszej powierzchni wyposażonych do tej pory wyłącznie 
w słupek możliwość zamontowania odpowiednio małej wiaty. 
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projektów Koncesjodawcy. Wiaty seryjne zostały zaprojektowane przez 
Koncesjonariusza, we współpracy i pod nadzorem Koncesjodawcy. Odbiór 
techniczny zamontowanych wiat przystankowych i wyposażenia dodatkowego 
w poszczególnych lokalizacjach był dokumentowany protokołami odbioru - zgodnie 
z pkt. 12.5 Umowy koncesji19. Protokoły zawierały oświadczenie Koncesjodawcy, 
o dokonaniu odbioru bez zastrzeżeń, tj. niezgłoszeniu uwag do wiat przystankowych 
oraz wyposażenia dodatkowego, a także do sposobu ich zamontowania we 
wskazanej lokalizacji. Dokumentowały również przekazanie protokołów 
technicznych oględzin wiat, dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji 
powykonawczej. Pierwszy protokół odbioru wiat konkursowych i konserwatorskich 
podpisano 23 stycznia 2015 r., wiaty seryjnej 6 maja 2015 r., wyposażenia 
dodatkowego 6 sierpnia 2015 r. Natomiast ostatni odbiór techniczny wiat 
przystankowych przeprowadzono 15 czerwca 2018 r., a wyposażenia dodatkowego 
15 maja 2020 r. Nie wystąpiły przypadki odmowy podpisania protokołu odbioru 
technicznego. Zainstalowane wiaty spełniały wymagania jakościowe określone 
przez Koncesjodawcę w Umowie koncesji.  

(akta kontroli str. 953-964, 1077, 1152-1222) 

Ogółem zainstalowano w ramach Umowy koncesji 1 580 wiat, w tym 905 wiat 
seryjnych oraz 675 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich) oraz 1 041 
elementów wyposażenia dodatkowego (410 ławek wolnostojących, 316 słupków 
przystankowych oraz 315 stojaków rowerowych). W poszczególnych latach oddano 
do użytku: 2014 r.20 – 49 wiat (3% ogólnej liczby wymaganej Umową); 2015 r. 816 
wiat (52%) oraz 211 elementów wyposażenia dodatkowego; w 2016 r. 464 wiaty 
(29%) oraz 74 elementy wyposażenia dodatkowego; w 2017 r. 222 wiat (14%) oraz 
94 elementów wyposażenia dodatkowego; w 2018 r. 29 wiat (2%) oraz 162 
elementy wyposażenia dodatkowego; w 2019 r. 258 elementów wyposażenia 
dodatkowego; w 2020 r. 242 elementy wyposażenia dodatkowego. 

(akta kontroli str. 965-966, 1041, 1252-1418) 

Dokonano zmiany ilości wykonania poszczególnych rodzajów wiat w stosunku do 
wymagań Umowy koncesji. Zgodnie z pkt. 4.1 oraz 4.4 Umowy koncesji 
Koncesjonariusz był zobowiązany do posadowienia 625 szt. wiat konkursowych 
(w tym konserwatorskich) oraz 955 sztuk wiat seryjnych. Zrealizowano łącznie 1 580 
wiat, tj. 905 wiat seryjnych oraz 675 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich).  
Dyrektor ZTM wyjaśniła21: iż w związku z długotrwałym procesem uzyskania 
wszystkich zezwoleń administracyjnych pozwalających na zamontowanie wiaty 
przystankowej w analizowanej lokalizacji, Koncesjonariusz równolegle prowadził 
uzgodnienia dla większej grupy lokalizacji. W końcowym okresie montaży liczba 
zamontowanych wiat konkursowych, w tym konserwatorskich osiągnęła wymaganą 
Umową liczbę 625 sztuk. W przypadku wiat seryjnych występowało opóźnienie 
związane ze sporem w zakresie akceptacji wizualizacji poglądowych wiat seryjnych. 
Wystąpił przestój w produkcji i montażach wiat seryjnych. W celu szybszego 
zakończenia procesu montaży wszystkich 1 580 wiat, postanowiono wykorzystać 
wcześniej uzgodnioną dokumentację i zamontować większą pulę wiat 
konkursowych, w tym konserwatorskich. W ten sposób skrócił się okres montowania 
wszystkich 1 580 wiat przystankowych. Z kolei m.st. Warszawa otrzymało składniki 
majątkowe wyższej wartości. Wiaty konkursowe oraz konserwatorskie, ze względu 
na planowany montaż w centralnych częściach miasta, różniły się od wiat seryjnych 
m.in. wyższą estetyką oraz wyższym kosztem wykonania. Powyższe pozwoliło 

                                                      
19 Zgodnie z pkt. 12.5 Umowy koncesji z odbioru technicznego sporządza się protokół odbioru dla każdej wiaty 
i wyposażenia dodatkowego.  
20 Stan na koniec roku. 
21 Pismo z 11 lutego 2021 r. 
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również na zwiększenie liczby nowych wiat przystankowych zamontowanych 
w centralnych częściach miasta, a także zamontowanie części starych wiat 
w rejonach peryferyjnych, gdzie dotychczas pasażerowie nie mogli korzystać z wiat 
przystankowych. 
Możliwość zmiany liczby zamontowanych wiat poszczególnych rodzajów została 
potwierdzona w pkt. 3 Uchwały nr 1 Komisji Wspólnej22 z dnia 2 września 2014 r. 
w sprawie wniesienia pozwu do Sądu Arbitrażowego w sprawie projektu wiaty 
seryjnej. 

(akta kontroli str. 841-842, 1078-1079) 

Koncesjonariusz, zgodnie z pkt 13.1 Umowy koncesji, świadczył usługi serwisowe23, 
w celu utrzymania wiat przystankowych w należytym stanie i zapewnienia ich pełnej 
funkcjonalności oraz dostępności dla pasażerów i pojazdów komunikacji miejskiej 
zgodnie ze standardami jakości określonymi w umowie. Obowiązek ten powstawał 
z datą odbioru technicznego danej wiaty przystankowej24. Koncesjonariusz, 
w ramach świadczenia usług serwisowych25, zobowiązany był do, m.in.: 
prowadzenia bieżącej kontroli i konserwacji wiat przystankowych i wyposażenia 
dodatkowego; wykonywania niezbędnych napraw wiat przystankowych 
i wyposażenia dodatkowego (w razie potrzeby wymiany na nowe); regularnego 
mycia wiat przystankowych i wyposażenia dodatkowego; zapewnienia oświetlenia 
wiat, których projekty przewidują instalację oświetlenia; wykonywania zaleceń 
wynikających z kontroli i przeglądów wiat. Jak również do ponoszenia wszelkich 
kosztów i wydatków związanych ze świadczeniem usług serwisowych. 
Realizację zadań podmiotu publicznego i prywatnego na etapie operacyjnym 
opisano w obszarze 3 Wystąpienia pokontrolnego.  

 (akta kontroli str. 242-244) 

Umowa koncesji była sześciokrotnie zmieniana26. Wprowadzone zmiany umowy 
wynikały z procedury określonej w pkt. 28.4 Umowy koncesji i zostały zawarte za 
zgodą obu stron w formie aneksu do umowy. Zmiany te były spowodowane 
okolicznościami, których strony nie mogły przewidzieć. W głównej mierze 
okoliczności te dotyczyły zmian w harmonogramie budowy infrastruktury 
przystankowej wprowadzanych ze względu na problemy Koncesjonariusza 
z uzyskiwaniem pozwoleń na wykonanie robót w pasie drogowym oraz ze względu 
na […]. Zmiany Umowy były dokonywane z uwzględnieniem normy art. 23 ust. 1 
Ustawy o koncesji. Wprowadzone zmiany w umowie wynikały w głównej mierze:  
- Aneks nr 1 z 14 listopada 2014 r. – m.in. nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne wydłużyła proces uzyskania dokumentów i niezbędnych zezwoleń27. 
W konsekwencji wydłużono termin weryfikacji preferowanych lokalizacji; 
- Aneks nr 2 z 9 grudnia 2014 r. - nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne miała wpływ na wykonanie umowy28. Zmianie uległ harmonogram 
robót budowlanych stanowiący załącznik 1; 

                                                      
22 Komisję Wspólną powołano w celu bieżącego koordynowania działań Koncesjodawcy i Koncesjonariusza 

związanych z realizacją umowy, efektywnego zarządzanie projektem stanowiącym przedmiot koncesji oraz 
polubownego rozwiązywania problemów i sporów zaistniałych w toku realizacji umowy. 

23 Zgodnie z pkt. 13.4 Umowy koncesji usługi serwisowe obejmują bieżącą konserwację oraz naprawy na 
zasadach określonych w umowie, dotyczą także wyposażenia dodatkowego oraz gablot informacyjnych ZTM. 
Umieszczenie informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej leżeć będzie w wyłącznej gestii Koncesjodawcy.   

24 Pkt. 13.3 Umowy koncesji. 
25 Zgodnie z pkt.13.5 Umowy koncesji. 
26 Od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. 
27 Nowelizacja Prawa geodezyjnego spowodowała reorganizacje w służbach miejskich odpowiedzialnych za 

geodezję. Zmiana dotyczyła zapisów organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.  
28 Koncesjonariusz we wniosku z 18 listopada 2014 r. wskazał przykłady wydłużenia terminów np. zgłoszenia 

wykonywania map dla celów projektowych z 14-30 dni do 2-3 m-cy; zatwierdzenia (kontrola i uwierzytelnienie) 
map do celów projektowych z 14-30 dni do 2-3 m-cy; dodatkowy obowiązek zgłaszania do Biura Geodezji 
i Kartografii tyczenia obiektu, który wydłuża proces legalizacji o średnio 2-3 m-ce. 
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- Aneks nr 3 z 30 października 2015 r. - nowelizacja ustawy Prawo Budowlane 
przepisy dot. budowy wiat przystankowych. Wykreślono obowiązek zgłoszeń 
zamiaru budowy wiat z wyjątkiem położonych w obszarze rejestru zabytków. 
Zmianie uległa treść pkt. 8.6 Umowy koncesji; 
- Aneks nr 4 z 18 grudnia 2015 r. - zmianie uległa treść pkt. 20.11 Umowy koncesji 
dotycząca opłaty partycypacyjnej poprzez wskazanie w kwocie podatku VAT; 
- Aneks nr 5 z 31 grudnia 2015 r. - weryfikacja ustawienia wiat, niezbędne było 
dokonanie korekty lokalizacji wiat oraz wyposażenia dodatkowego29. Zmianie uległ 
harmonogram robót budowlanych stanowiący załącznik 1; 
- Aneks nr 6 z 16 grudnia 2016 r. – m.in. [...]. Zmianie uległ harmonogram robót 
budowlanych stanowiący załącznik 1. 

(akta kontroli str. 272-285, 730-836, 1037-1039, 1419-1424) 

Aneksem nr 4 z 18 grudnia 2015 r. wprowadzono do Umowy koncesji zmianę treści 
pkt. 20.11 umowy dotyczącą rozliczeń opłaty partycypacyjnej, poprzez wskazanie 
w kwocie podatku VAT, tj.: 345,0 tys. zł zł. Nie była ona stosowana w rozliczeniach.  
Dyrektor ZTM wyjaśniła30 m.in., iż w ramach analiz prowadzonych przez ZTM, 
dotyczących prawidłowości rozliczania opłaty partycypacyjnej, przyjęto założenie, że 
rozliczenia powinny być realizowane zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. Tym samym oparto się na wyższości ustawowej nad zapisami 
umowy. Opłata partycypacyjna dotyczy partycypacji Koncesjonariusza w kosztach 
sprzątania platform przystankowych, ponoszonych przez Koncesjodawcę. Stawkę 
obniżoną 8% stosuje się do usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy 
o podatku od towarów i usług, w którym wymieniono m.in. usługi zamiatania śmieci 
i usuwania śniegu.  

(akta kontroli str. 278-279, 1081) 

W ZTM nie wprowadzono procedury rozpatrywania wniosków o wprowadzenie 
zmian umowy. Dyrektor ZTM wyjaśniła31, iż zarówno sama umowa jak i regulacje 
wewnętrzne Koncesjodawcy nie przewidywały odrębnych uregulowań dla 
wprowadzania zmian w umowie. Zmiany umowy były procedowane w ramach 
wewnętrznych procedur Koncesjodawcy na zasadach tożsamych dla zawierania 
innych umów i aneksów tj. dział merytoryczny na wniosek drugiej strony lub 
w zależności od sytuacji działając z własnej inicjatywy, przygotowywał zmianę mając 
na uwadze celowość i gospodarność. Proponowana zmiana podlegała ocenie 
formalno-prawnej oraz merytorycznej przez inne komórki organizacyjne 
Koncesjodawcy właściwe ze względu na ich zakres zadań i kompetencje ustalone 
w Regulaminie organizacyjnym jednostki. W zależności od sytuacji zmiany 
w  Umowie mogły być poprzedzane wymianą korespondencji pomiędzy stronami lub 
omawiane w ramach Komisji Wspólnej, o której mowa w pkt 21 umowy. 
W określonych przypadkach, w zależności od charakteru wprowadzanych zmian, 
prowadzone były dodatkowe czynności weryfikacyjne polegające na pozyskaniu 
dodatkowych analiz prawnych, uzyskania pełnomocnictw szczególnych itp. Zmiany 
umowy były przeprowadzone zgodnie z procedurą określoną w pkt. 28 umowy, 
pt. Zmiany Umowy.  

(akta kontroli str. 1039) 

                                                      
29 W ramach kompletowania dokumentacji projektowej oraz wykonawczej, część lokalizacji została 

zaopiniowana negatywnie. Spowodowane było to przede wszystkim kolizjami z niezinwentaryzowanymi 
sieciami podziemnymi. Lokalizacje, które uzyskały negatywną opinię zostały zastąpione nowymi lokalizacjami. 

30 Pismo z 11 lutego 2021 r. 
31 Pismo z 8 stycznia 2021 r. 
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Pierwotnie Umowa koncesji (pkt.3.2) zakładała wykonanie robót budowlanych przez  
Koncesjonariusza zgodnie z harmonogramem robót budowlanych32, w terminie 
trzech lat od jej zawarcia33. Harmonogram robót budowlanych był trzykrotnie 
zmieniany, za zgodą stron ze względu na okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w dniu zawarcia Umowy koncesji - w ramach aneksu nr 234 z 9 grudnia 
2014 r., aneksu nr 535 z 31 grudnia 2015 r. oraz aneksu nr 636 z 16 grudnia 2016 r.  
Ostatnia zmiana37 przewidywała realizację harmonogramu robót budowlanych do 
dnia 18 września 2017 r. dla wiat seryjnych i wyposażenia dodatkowego oraz 
30 czerwca 2017 r. dla wiat konkursowych w tym konserwatorskich. Ponadto 
w wyniku Uchwały nr 2 z posiedzenia Komisji Wspólnej z 17 stycznia 2019 r. 
w sprawie ustalenia terminu zakończenia montażu wyposażenia dodatkowego, 
wskazano datę 30 czerwca 2019 r.  
Montaż wiat zakończył się 11 czerwca 2018 r. a wyposażenia dodatkowego 1 maja 
2020 r. W związku z opóźnieniami w realizacji umowy (harmonogramów robót 
budowlanych) o 8 miesięcy i 22 dni w przypadku wiat38 oraz 10 m-cy w przypadku 
wyposażenia dodatkowego39, zgodnie z pkt. 25 Umowy koncesji40, ZTM naliczył kary 
umowne w łącznej wysokości 1 140 386,82 zł41.  
Dyrektor ZTM wyjaśniła·, iż na dzień dzisiejszy nie zostały określone dokładne 
przyczyny opóźnień w realizacji robót budowlanych. W związku z przekroczeniem 
terminów montaży wskazanych w harmonogramach robót budowlanych zostały 
naliczone kary umowne, które zostały uregulowane przez Koncesjonariusza. 

(akta kontroli str. 274-285, 954, 972) 

Od początku 2014 roku Strony pozostawały […]  
 (akta kontroli str. 777-799, 814-836, 857-860, 1560-1574) 

Zgodnie z pkt. 18.15 Umowy koncesji Koncesjonariusz prowadził rejestr 
przystankodni42. Rejestr zawierał m.in. następujące dane: - informacje pozwalające 
na zidentyfikowanie lokalizacji, której dotyczą opóźnienia w wydawaniu zezwoleń 
administracyjnych, - liczbę dni, w których zaistniała zwłoka administracyjna, - 
powody przyznania dodatkowych przystankodni, - sygnaturę sprawy 
Koncesjonariusza oraz dane osoby dokonującej stosownego wpisu.  

                                                      
32 Etap 1: 150 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich), 30 wiat seryjnych, 248 elementów wyposażenia 
dodatkowego;  Etap 2:  285 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich), 435 wiat seryjnych, 477 elementów 
wyposażenia dodatkowego; Etap 3: 190 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich), 490 wiat seryjnych, 316 
elementów wyposażenia dodatkowego. 
33 Tj. do 18 grudnia 2016 r. 
34 Etap 1 (liczba w pierwszym roku kalendarzowym): 40 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich); Etap 2: 
345 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich), 465 wiat seryjnych, 725 elementów wyposażenia 
dodatkowego; Etap 3: 240 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich), 490 wiat seryjnych, 316 elementów 
wyposażenia dodatkowego. 
35 Etap 1: 40 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich); Etap 2: 418 wiat konkursowych (w tym 
konserwatorskich), 357 wiat seryjnych, 211 elementów wyposażenia dodatkowego; Etap 3: 167 wiat 
konkursowych (w tym konserwatorskich), 598 wiat seryjnych, 830 elementów wyposażenia dodatkowego. 
36 Etap 1: 40 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich); Etap 2: 418 wiat konkursowych (w tym 

konserwatorskich), 357 wiat seryjnych, 211 elementów wyposażenia dodatkowego; Etap 3: 91 wiat 
konkursowych (w tym konserwatorskich), 316 wiat seryjnych, 74 elementów wyposażenia dodatkowego; 
Etap 4: 76 wiat konkursowych (w tym konserwatorskich), 282 wiat seryjnych, 756 elementów wyposażenia 
dodatkowego. 

37 Aneks nr 6 z 16 grudnia 2016 r. 
38 Tj. 265 dni; od 19 września 2017 r. do 10 czerwca 2018 r. 
39 Tj. 305 dni; od 1 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2020  r. 
40 Zgodnie z pkt. 25.1 Umowy koncesji Koncesjodawca miał prawo naliczyć począwszy od jedenastego dnia 

zwłoki karę umowną w wysokości 1 tys. zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a jeśli zwłoka przekroczy 
czternaście dni - 2 tys. zł za każdy następny dzień zwłoki. 

41 Kary umowne zostały naliczone z tytułu zwłoki w wykonaniu wiat: 528 421,00 zł (255 dni) za okres od 
29 września 2017 r. do 10 czerwca 2018 r. oraz zwłoki w montażu wyposażenia dodatkowego 611 965,82 zł 
(295 dni) za okres od 11 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. Koncesjonariusz zapłacił kary umowne. 

42 Rejestr był udostępniony Koncesjodawcy poprzez logowanie na stronę internetową. 
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Wg stanu na dzień 29 grudnia 2020 r. rejestr zawierał 12 900 pozycji, Suma dni 
zwłoki administracyjnej43 wskazana w rejestrze wynosiła: 629 974 (tj. 399 
przystankodni). W tym np.: 387 dni zwłoki przypisanych do 954 lokalizacji dotyczyło 
niezatwierdzenia wizualizacji poglądowych wiat seryjnych; 88 dni zwłoki 
przypisanych do 1576 lokalizacji - przekazania wytycznych posadowienia wiat; 
30 dni zwłoki przypisanych do 347 lokalizacji - przekazania wytycznych Stołecznego 
Konserwatora Zabytków.  
Komisja Wspólna nie rozstrzygała o prawidłowości wpisu. Wg stanu na koniec 
2020 r. nie zakończono weryfikacji stanu rejestru. ZTM otrzymał44 od 
Koncesjonariusza materiały potwierdzające zdaniem Koncesjonariusza wystąpienie 
zwłoki administracyjnej dla 98 lokalizacji, w przypadku których Koncesjonariusz 
uzgadniał możliwość posadowienia wiat przystankowych.  
Dyrektor ZTM45 wyjaśniła, iż, w ramach analizy przekazanych dokumentów 
Koncesjodawca przeprowadził szczegółowe analizy z jednostkami miejskimi, którym 
przypisane zostały opóźnienia. Analiza wybranych lokalizacji wskazała na 
występowanie dodatkowych dokumentów, nieprzekazanych wcześniej przez 
Koncesjonariusza, które podważały liczbę dni zwłok administracyjnych, wskazanych 
przez Koncesjonariusza w rejestrze on-line. Powyższe zagadnienie jest jednym 
z tematów planowanych do omówienia na najbliższym posiedzeniu Komisji 
Wspólnej. Pozostałe wpisy umieszczone w rejestrze on-line, które dotyczą 
ewentualnych opóźnień w zakresie m.in. akceptacji wizualizacji poglądowych wiat 
seryjnych, przekazania wytycznych posadowienia wiat oraz przekazania wytycznych 
stołecznego konserwatora zabytków również podlegają uzgodnieniom pomiędzy 
stronami i będą omawiane na najbliższym spotkaniu stron Umowy. 
NIK nie badała szczegółowo przyczyn wystąpienia zwłoki administracyjnej na etapie 
budowy wiat ze względu na trwający proces ich uzgadniania (weryfikacji) pomiędzy 
Stronami.  

(akta kontroli str. 252, 953-956, 967-968, 1078) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Nie prowadzono systematycznej weryfikacji wpisów rejestru przystankodni. Zgodnie 
z pkt. 18.15 Umowy koncesji Koncesjonariusz prowadzi rejestr przystankodni 
(rejestr elektroniczny z zapewnieniem dostępu do rejestru on-line dla 
Koncesjodawcy) a weryfikacja wpisów w rejestrze on-line powinna odbywać się 
systematycznie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
Dyrektor ZTM wyjaśniła46, iż weryfikacja wpisów była realizowana, jednak 
z częstotliwością niższą, niż wskazano w umowie. Przyczyną powyższego, było 
skupienie zasobów kadrowych na etapie operacyjnym umowy związanym 
z montażami wiat i wyposażenia dodatkowego. Komisja Wspólna nie rozstrzygała 
o prawidłowości wpisu. 

(akta kontroli str. 250, 967-968, 1078) 

Koncesjonariusz zgodnie z Umową koncesji zamontował łącznie 1 580 wiat 
przystankowych oraz 1 041 elementów wyposażenia dodatkowego. Zainstalowane 
wiaty spełniały wymagania jakościowe określone przez Koncesjodawcę w Umowie 

                                                      
43 Zwłoka administracyjna to stan, w którym zezwolenie administracyjne nie zostało wydane w terminie 

określonym w pkt. 8.8. Umowy koncesji. Zezwolenia Administracyjne to wszelkie wymagane obowiązującym 
prawem stanowiska (opinie, zgody, itp.) Służb Miejskich lub innych właściwych organów, w tym organów 
władzy rządowej i samorządowej, Policji, itp., jak również zezwolenia i inne decyzje administracyjne, których 
uzyskanie jest konieczne w celu należytej realizacji umowy. 

44 Pierwsza pula materiałów została przekazana we wrześniu 2018 r., natomiast druga pula na przełomie 
czerwca/lipca 2019 r. 
45 Pismo z 11 lutego 2021 r. 
46 Pismo z 11 lutego 2021 r. 

Stwierdzone 
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koncesji. Oddanie do użytku nastąpiło z opóźnieniem o prawie 9 miesięcy 
w przypadku wiat oraz 10 miesięcy w przypadku wyposażenia dodatkowego. 
W związku z przekroczeniem terminów montażu wskazanych w harmonogramach 
robót budowlanych zostały naliczone kary umowne. W okresie objętym kontrolą nie 
zakończono weryfikacji rejestru przystankodni. Nie prowadzono systematycznej 
weryfikacji zapisów tego rejestru.   
 

2. Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP 
Podstawowym celem projektu47 było zorganizowanie zadania publicznego w postaci 
dostarczenia wiat, jako elementu związanego z obsługą ruchu pasażerskiego 
w transporcie lokalnym. Jako warunki brzegowe wskazano, iż m.in.: 
- przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w drodze koncesji na roboty budowlane 
udzielonej na podstawie Ustawy o koncesji;  
- jedynym i wyłącznym źródłem przychodu Koncesjonariusza będą pożytki 
pochodzące z eksploatowanych wiat przystankowych (sprzedaży powierzchni 
reklamowych), wynagrodzenie Koncesjonariusza nie będzie pochodzić (nawet 
w części) ze środków budżetowych;  
- wiaty konkursowe zostaną zrealizowane według projektu wskazanego przez 
Miasto w 625 lokalizacjach (wiaty konkursowe), pozostałe to wiaty seryjne;  
- korzystanie z przedmiotu koncesji będzie ograniczone dostępnością przystanku dla 
jego użytkowników (Koncesjonariusz będzie mógł wykorzystywać obiekt wyłącznie 
na cele reklamowe w sposób nieutrudniający pasażerom korzystanie z przystanków 
oraz w sposób, który nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego). 
Zakładano, iż warunki koncesji mogą podlegać modyfikacjom w wyniku 
prowadzonego postępowania. Ww. wstępna struktura przedsięwzięcia była zgodna 
z przyjętymi założeniami postępowania prowadzącego do wybory Koncesjonariusza 
oraz z zawartą Umową koncesji. 

(akta kontroli str. 7-127, 170-303) 

W ramach prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego48 
określono następujące warunki koncesji, tj. m.in.: przedmiotem koncesji była 
budowa, finansowanie i utrzymanie 1580 nowych wiat przystankowych, a także 
realizacja innych obowiązków i świadczeń na rzecz Miasta na warunkach 
i w terminach określonych w umowie koncesji; wyłącznym wynagrodzeniem 
Koncejonariusza będzie prawo eksploatacji. Prawem eksploatacji jest prawo 
pobierania pożytków z tytułu wykorzystania paneli reklamowych zamontowanych 
w wiatach przystankowych, polegające na odpłatnym eksponowaniu na nich 
materiałów reklamowych w okresie umowy koncesji. Koncesjodawca nie będzie 
zobowiązany do jakichkolwiek dodatkowych płatności na rzecz Koncesjonariusza 
tytułem wynagrodzenia na podstawie umowy koncesji. Ryzyko prowadzenia 
działalności gospodarczej w wyżej opisanym zakresie będzie spoczywać wyłącznie 
na zainteresowanym podmiocie. W ramach wykonywania umowy koncesji 
Koncesjonariusz będzie partycypował w kosztach sprzątania platform 
przystankowych, na których wybuduje wiaty przystankowe zgodnie z umową 
koncesji, poprzez uiszczenie opłaty ryczałtowej na rzecz Koncesjodawcy 
w wysokości 1.500,0 tys. zł powiększonej o należny podatek od towarów i usług. 
Opłata partycypacyjna będzie ponoszona przez Koncesjonariusza rocznie, 
począwszy od czwartego (4 tego) roku od daty zawarcia umowy. Jeśli w ramach 
                                                      
47 Zgodnie z Opinią prawną dla Miasta Stołecznego Warszawy z 7 stycznia 2010 r. w sprawie struktury prawnej 
i podatkowej przedsięwzięcia polegającego na budowie i utrzymaniu 1580 wiat przystankowych i innych 
elementów wyposażenia realizowanego w trybie Ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi - Kancelaria 
Prawnicza Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa. 
48 Opis Warunków Koncesji z 25 lipca 2012 r. 
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wykonywania umowy koncesji Koncesjonariusz zapewni oświetlenie wiat 
przystankowych poprzez budowę przyłącza energetycznego i podłączenie wiat 
przystankowych do sieci Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy, wówczas 
Koncesjonariusz będzie wnosił opłaty na rzecz Koncesjodawcy z tytułu zwrotu 
kosztów oświetlenia wat przystankowych przyłączonych do sieci Zarządu Dróg 
Miejskich m. st. Warszawy. Ww. zakres przedmiotu koncesji był zgodny 
z warunkami przyjętej Umowy koncesji.  

 (akta kontroli str. 106-169, 199-208) 

Zgodnie z Umową koncesji, nie ustalono jakichkolwiek płatności ze strony 
Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza. Koncesjonariusz otrzymywał 
wynagrodzenie wyłącznie w postaci prawa eksploatacji wiat przystankowych, 
tj. prawa korzystania z paneli reklamowych zamontowanych w wiatach 
przystankowych i pobierania pożytków z tytułu eksponowania na nich reklam 
w okresie Umowy koncesji.  

(akta kontroli str. 209-271) 

W okresie objętym kontrolą Koncesjonariusz przekazywał: kalkulację wysokości 
przychodów kocesjonariusza netto; zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz 
raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta; opinię 
biegłego rewidenta dotyczącą poprawności ewidencji Przychodów Koncesjonariusza 
Netto. Ww. dokumenty, za lata 2015-2019, były przekazywane Koncesjodawcy 
w terminach zgodnie z pkt. 2.5 załącznik nr 14 do Umowy koncesji. ZTM nie zlecał 
weryfikacji powyższych dokumentów zewnętrznemu podmiotowi uprawnionemu do 
badania sprawozdań finansowych. 

(akta kontroli str. 977-982) 

Zgodnie z ogłoszeniem o koncesji na roboty budowlane z 18 maja 2010 r. wartość 
zamówienia została określona powyżej 80 000,0 tys. zł (netto).  

(akta kontroli str. 170-189) 

Zgodnie z pkt. 20.1 Umowy koncesji strony postanowiły, że każdorazowe dokonanie 
przez Koncesjodawcę odbioru technicznego wiat przystankowych będzie 
traktowane, jako częściowe przyjęcie usługi49. Koncesjonariusz, zgodnie z pkt 20.2 
oraz 20.3 Umowy koncesji, wystawiał na rzecz ZTM faktury VAT dokumentujące 
częściowe wykonanie usług50 oraz faktury VAT dokumentujące otrzymanie 
przedpłaty51 całej należności za usługi serwisowe wykonywane w okresie umowy 
dotyczące odebranych przez Koncesjdawcę wiat przystankowych. W okresie 2015-
2020 wartość odebranych wiat i wyposażenia dodatkowego wyniosła […] (netto), a 
wartość usług serwisowych […] (netto).  
Natomiast ZTM, zgodnie z pkt. 20.6 Umowy koncesji, wystawiał faktury VAT 
dokumentujące ustanowienie na rzecz Koncesjonariusza prawa eksploatacji 
odebranych przez Koncesjodawcę wiat przystankowych. Wartość prawa 
eksploatacji52 wyniosła w latach 2015-2020 łącznie […]. 

                                                      
49 W rozumieniu art. 19 ust. 14 ustawy o VAT. 
50 Wartość usługi wskazanej w fakturze równała się wartości odebranych wiat przystankowych określonej przez 
Koncesjonariusza w protokole odbioru, powiększonej o podatek VAT według właściwej stawki. 
51 Przedpłatą było prawo eksploatacji odebranych przez Koncesjodawcę wiat przystankowych ustanowione na 
rzecz Koncesjonariusza na okres umowy zgodnie z pkt. 18.1 Umowy. Wartość usługi wskazanej w fakturze 
równała się wartości usług serwisowych dotyczących odebranych przez Koncesjodawcę wiat przystankowych 
określonych przez Koncesjonariusza w protokole odbioru, powiększonej o podatek VAT według właściwej 
stawki. 
52 Zgodnie z pkt. 20.6 Umowy koncesji wartość prawa eksploatacji wskazana na fakturze odpowiadała sumie 
wartości odebranych wiat przystankowych i wartości usług serwisowych, powiększonej o podatek VAT według 
właściwej stawki.  



 

11 

Wartość księgowa brutto53 1 580 wiat przystankowych wraz z 1 041 elementami 
wyposażenia dodatkowego wyniosła […].  

(akta kontroli str. 254-256, 1078, 1094, 1107, 1152-1222, 1229) 

Koncesjonariusz poinformował54 m.in. iż: koszty wybudowania i zamontowania wiat 
przystankowych oraz wyposażenia dodatkowego w podziale na poszczególne lata 
obowiązywania umowy wyniosły: […]. W latach 2015-2020 łącznie […]. 
Ponadto Koncesjonariusz poinformował m.in., iż koszty utrzymania systemu takie 
jak: […] w latach 2015-2020 wyniosły […].  

(akta kontroli str. 1552-1556) 

Zgodnie z pkt. 19.1 Umowy koncesji55 w przypadku, gdy Koncesjonariusz osiągnie 
z tytułu prawa eksploatacji przychody przekraczające kwotę referencyjną wskazaną 
w ofercie, będzie obowiązany przekazywać Koncesjodawcy wskazaną w ofercie 
część tych przychodów.  

Przychody Koncesjonariusza netto […]. W okresie objętym kontrolą przychody 
Koncesjonariusza netto wyniosły łącznie […]. Udział Koncesjodawcy w przychodach 
Koncesjonariusza56 został ustalony57 w wysokości […] 

ZTM, noty księgowe za lata 2015-2017, wystawił po upływnie czasu 
umożliwiającego zapłatę premii w terminie wynikającym z Umowy koncesji  
– opisano w części stwierdzone nieprawidłowości. 

Ponadto w 2020 r. (premia za 2019 r.) Koncesjonariusz nie uregulował płatności 
w terminie wynikającej z noty księgowej. Z tego tytułu ZTM naliczył odsetki (nota 
odsetkowa NO-2020/0837 na kwotę 113,78 zł) uregulowane przez 
Koncesjonariusza.  

 (akta kontroli str. 254, 295-298, 973-997) 

Zgodnie z pkt. 20.9 Umowy koncesji Koncesjonariusz zobowiązany był do 
uiszczania opłaty za oświetlenie58 oraz opłaty partycypacyjnej. 
Koncesjonariusz od 2017 r. przekazywał opłatę partycypacyjną zgodnie z pkt. 20.11 
Umowy koncesji, tj.[…]  
Ustalenia dotyczące opłaty partycypacyjnej opisano w części stwierdzone 
nieprawidłowości.   

(akta kontroli str. 256, 995-1032) 

Koncesjodawca pozyskał, bez wydatkowania środków budżetowych, zakładaną 
liczbę wiat oraz infrastruktury przystankowej zgodnej z założonym standardem 
jakościowym oraz usługi ich serwisowania. Wg Umowy koncesji Koncesjonariusz 
zobowiązał się do realizacji na własny koszt i ryzyko przedmiotu koncesji. Przyjął na 
siebie ryzyko gospodarcze działalności polegające na korzystaniu z paneli 
reklamowych. Z kolei Koncesjodawca współdziałał z Koncesjonariuszem w celu 
realizacji Umowy. Realizowany podział zadań odzwierciedlał uzgodnienia dotyczące 
podziału ryzyk, faktycznie zawarte w Umowie koncesji.  
Dyrektor ZTM wyjaśniła·, że biorąc pod uwagę dostępny budżet przeznaczony na 
zakup i montaż wiat przystankowych, Miasto Stołeczne Warszawa nie byłoby 
w stanie w okresie 4 lat zakupić 1580 wiat. Przeznaczone na ten cel środki w latach 

                                                      
53 Wartość początkowa wprowadzona do ewidencji.  
54 Pismo z 26 lutego 2021 r. 
55 Sposób ustalenia wysokości przychodów Koncesjonariusza z tytułu wykonywania prawa eksploatacji oraz 

zasady przekazywania Koncesjodawcy ustalonej części przychodów określono w Załączniku nr 14 do Umowy 
koncesji. 

56 Dalej także: premia. 
57 Formularz oferty z 15 października 2012 r. 
58 Opłata za oświetlenie nie była rozliczana przez ZTM, Koncesjonariusz rozlicza oświetlenie z gestorami sieci 

energetycznej. 
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2007 – 2020 (3 014 472 zł brutto) pozwoliły na zakup łącznie 130 wiat. Tym samym 
należy podkreślić skalę korzyści, jakie osiągnęło Miasto st. Warszawa w ramach 
przedmiotowej Umowy koncesji. 

 (akta kontroli str. 209-303, 965-966, 1039-1043, 1223) 

Nie wystąpiły sytuacje wzięcia przez partnera publicznego ryzyka przypisanego 
w umowie partnerowi prywatnemu. W okresie objętym kontrolą ZTM nie udzielał 
wsparcia Koncesjonariuszowi wykraczającego poza zakres ujęty Umową koncesji. 
W okresie objętym kontrolą ZTM nie realizował innych projektów wspólnie 
z Koncesjonariuszem (tj. AMS S.A. oraz Ströer Polska sp. z o.o.). Natomiast, 
zgodnie z wewnętrznym rejestrem umów, […].  
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy poinformował, iż w latach 2014-2020 nie 
udzielono firmom AMS SA oraz Ströer Polska Sp. z o.o. zarówno indywidualnych 
zwolnień z podatków stanowiących dochody m.st. Warszawy (tj. podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania 
pieniężnego oraz podatku od środków transportowych), jak i ulg w spłacie ww. 
zobowiązań.  

Powierzenie zadania budowy i zarządzania wiatami przystankowymi nie było 
poprzedzone analizami przedrealizacyjnymi w odniesieniu do opłacalności tego 
przedsięwzięcia dla m.st. Warszawy. Po zawarciu umowy koncesji nie dokonywano 
analiz kosztów i korzyści. Według wyjaśnień p.o. Dyrektora ZTM59, ustawa 
o koncesji nie przewiduje takiego obowiązku.   

(akta kontroli str. 96-105, 1043, 1091, 1146-1152) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W 3 przypadkach (dotyczy płatności premii) wystawiono noty księgowe 
z opóźnieniem, tj.: 

- za rok 2015 nota księgowa nr 0696/ZTM/UM/30/08/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. 
wystawiono 63 dnia od otrzymania dokumentów (21 czerwca 2016 r.), na kwotę 
[…]; 

- za rok 2016 nota księgowa nr 0710/ZTM/UM/30/08/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
wystawiono 52 dnia od otrzymania dokumentów (20 czerwca 2017 r.), na kwotę 
[…]; 

- za rok 2017 nota księgowa nr  0506/ZTM/UM/30/05/19 z dnia 29 maja 2019 r. 
wystawiono 342 dnia od otrzymania dokumentów (21 czerwca 2018 r.), na kwotę 
[…]; 

Tym samym nie został dotrzymany termin, o którym mowa w pkt. 3.1 załącznik nr 14 
do Umowy koncesji, tj. Koncesjonariusz będzie przekazywał premię w ciągu 30 dni 
od dnia przedstawienia Koncesjodawcy dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5 
załącznik nr 14 do Umowy, na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Koncesjodawcę.  
Dyrektor ZTM wyjaśniła60, iż opóźnienie w wystawieniu not księgowych za lata 2015 
i 2016 wynikało z wydłużonego procesu trwających uzgodnień pomiędzy komórkami 
merytorycznymi Zarządu Transportu Miejskiego, dotyczących analizy przekazanych 
przez Koncesjonariusza dokumentów. Z kolei opóźnione wystawienie noty 
księgowej za rok 2017 wynikało z błędu pracownika merytorycznego, 
spowodowanego czynnikiem ludzkim. 

(akta kontroli str. 975-985, 1088) 

                                                      
59 Pismo ZTM-NA.0910.4.2020BI(2.BMI) z dnia 8 stycznia 2021 r. 
60 Pismo z 11 lutego 2021 r. 
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2. Z opóźnieniem wystawiono faktury z tytułu opłaty partycypacyjnej za lata 2017-
2019 oraz dokonano błędnego naliczenia opłaty partycypacyjnej, poprzez zawyżenie 
i zaniżenie kwot, za lata 2017-2020.  
Opłata partycypacyjna: 
- za rok 2017 faktura nr 0678/ZTM/UM/37440317 z dnia 20 marca 2017 r. (fakturę 
wystawiono 55 dnia, tj. 34 dni po terminie) z […]. Korektę dokonano 17 lutego 
2020 r.;   
- za rok 2018 faktura nr 0570/ZTM/UM/37440218 z dnia 28 lutego 2018 r. (fakturę 
wystawiono 37 dnia, tj. 16 dni po terminie) z […]. Korektę dokonano 18 lutego 
2020 r.; 
- za rok 2019 faktura nr 1043/ZTM/UM/45440419 z dnia 3 kwietnia 2019 r. (fakturę 
wystawiono 71 dnia, tj. 50 dni po terminie, z […]. Korektę dokonano 17 lutego 
2020 r.; 
- za rok 2020 faktura nr 0225/ZTM/UM/45440120 z dnia 15 stycznia 2020 r. z […]. 
Korekty dokonano 12 lutego 2020 r. 
Zgodnie z pkt. 20.14 Umowy koncesji ZTM zobowiązany był wystawiać faktury 
z tytułu opłaty partycypacyjnej za każdy rok kalendarzowy, za który się ona należy, 
zgodnie z pkt.20.11, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wskaźnika, o którym 
mowa w pkt. 20.12. Zgodnie z pkt 20.12 Umowy koncesji opłata partycypacyjna 
podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku poprzedniego, ogłaszany przez 
Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Opłata partycypacyjna 
będzie waloryzowana przez Koncesjodawcę każdorazowo po ogłoszeniu tego 
wskaźnika po wejściu w życie Umowy. 
Dyrektor ZTM wyjaśniła·, iż podczas wystawiania pierwotnych faktur dotyczących 
opłaty partycypacyjnej za lata 2017-2020 przyjęto założenie, że pierwsza faktura 
zostanie wystawiona na wskazaną w Umowie kwotę 1 500,0tys. zł netto. W ramach 
późniejszych analiz prowadzonych przez ZTM, dotyczących prawidłowości 
rozliczania opłaty partycypacyjnej przyjęto, że kwota 1 500,0tys. zł netto powinna 
zostać zwaloryzowana począwszy od pierwszego wskaźnika zmian cen towarów 
i usług, który został ogłoszony po podpisaniu Umowy. Natomiast opóźnione 
wystawianie faktur we wskazanym okresie wynikało z braku szczegółowej procedury 
postępowania oraz niezgodności stron Umowy w zakresie prawidłowości rozliczania 
opłaty partycypacyjnej. Dopiero szczegółowa analiza zakończona na początku roku 
2020, pozwoliła określić dokładny proces wystawiania faktur.  

(akta kontroli str. 1014-1032, 1088) 

3. Dokonano z opóźnieniem płatność za fakturę korygującą 
nr FK0037/ZTM/UM/454420 z 12 lutego 2020 r. na kwotę 500,13 zł, tj. 9 dni po 
terminie (termin płatności: 26 lutego 2020 r.; termin zapłaty: 6 marzec 2020 r.).  
Dyrektor ZTM wyjaśniła·, iż opóźnienie wynikało z wydłużonego procesu uzgodnień 
prowadzonych pomiędzy komórkami organizacyjnymi ZTM. Z tego tytułu nie były 
płacone odsetki. 

(akta kontroli str. 1014, 1028-1030, 1088) 

4. Faktury z tytułu opłaty partycypacyjnej za lata 2017-2020 (tj. za rok 2017 faktura 
nr 0678/ZTM/UM/37440317 z dnia 20 marca 2017 r.; za rok 2018 faktura 
nr 0570/ZTM/UM/37440218 z dnia 28 lutego 2018 r.; za rok 2019 faktura 
nr 1043/ZTM/UM/45440419 z dnia 3 kwietnia 2019 r.; za rok 2020 faktura 
nr 0225/ZTM/UM/45440120 z dnia 15 stycznia 2020 r.) zostały wystawione 
wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi, bez wskazania okresu 
rozliczeniowego, którego dotyczą.   
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Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT (ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług61), faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni przed 
dniem wykonania usługi. Zgodnie z art. 106i ust. 8 powyższa regulacja nie dotyczy 
faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa art. 19a ust. 5, jeżeli 
faktura zawiera informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.  
Dyrektor ZTM wyjaśniła62, iż nie wskazanie okresu rozliczeniowego w przypadku 
faktur za lata 2017-2020 spowodowane było brakiem szczegółowej procedury 
postępowania w przypadku rozliczania opłaty partycypacyjnej. Dopiero analiza 
zakończona na początku 2020 roku pozwoliła na uszczegółowienie zasad 
postępowania w przypadku przedmiotowej opłaty. W związku z powyższym 
w oparciu o sporządzoną analizę dokonano korekty dotychczas wystawionych faktur 
z uwzględnieniem wskazywania prawidłowego okresu rozliczeniowego. 

(akta kontroli str. 1015-1018, 1223-1227) 

Efektem realizowanego przedsięwzięcia było pozyskanie wiat przystankowych, jako 
elementu związanego z obsługą ruchu pasażerskiego w transporcie lokalnym. 
Zapewniono wymianę starej infrastruktury przystankowej na nową. Zgodnie 
z Umową Koncesji, Koncesjonariusz otrzymywał wynagrodzenie w postaci prawa 
eksploatacji wiat przystankowych, tj. prawa korzystania z paneli reklamowych. 
Ponadto partycypował w kosztach sprzątania przystanków oraz przekazywał 
ustaloną cześć przychodów. 
Z opóźnieniem wystawiono faktury z tytułu opłaty partycypacyjnej za lata 2017-2019, 
dokonano błędnego naliczenia opłaty partycypacyjnej poprzez zawyżenie i zaniżenie 
kwot za lata 2017-2020 oraz nie wskazano okresu rozliczeniowego w fakturach ww. 
opłaty za lata 2017-2020. 
Ponadto premia za lata 2015-2017 nie została przekazana przez Koncesjonariusza 
w terminie wynikającym z Umowy koncesji, ze względu na późne wystawienie not 
księgowych przez ZTM, a w przypadku premii za 2019 r. ze względu na opóźnienie 
płatności przez Koncesjonariusza.  
NIK, nie kwestionując osiągniętego efektu skali wymiany wiat, zauważa, że 
niedokonanie przed przedmiotowym projektem PPP analiz opłacalności dla Miasta, 
w tym brak analizy porównawczej tego modelu zarządzania wiatami przystankowymi 
w stosunku do dotychczasowego, uniemożliwił wiarygodną ocenę korzyści 
wynikających z dokonanej zmiany. Wymaga to, w ocenie NIK, podjęcia analizy 
efektów ekonomicznych obecnej formy utrzymywania wiat pod względem interesu 
Miasta i optymalizacji kosztów.   
 

3. Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem 
publicznym oddanym do dyspozycji podmiotu 
prywatnego oraz nad jakością usług publicznych 
w ramach PPP 

Realizacja Umowy koncesji stanowiła jedno z bieżących zadań komórek 
organizacyjnych Zarządu Transportu Miejskiego, których zadania z tego zakresu 
określone zostały w Regulaminie organizacyjnym ZTM. Do 28 lutego 2018 r. był to 
Dział Zarządzania Infrastrukturą Przystankową, od 1 marca 2018 r. Dział 
Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną, następnie od 29 grudnia 2018 r. Dział 
Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną oraz Dział Informacji Pasażerskiej.  

                                                      
61 Dz. U. z 2020 r. poz. 106 tj. 
62 Pismo z 12 marca 2021 r. 
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Dyrektor ZTM wyjaśniła63: iż nie wprowadzono odrębnych procedur dotyczących 
monitorowania budowy i eksploatacji wiat z Umowy koncesji. Kontrole odbywały się 
w ramach realizacji zadań komórki odpowiedzialnej merytorycznie za prowadzenie 
umowy. Ponieważ projekt Przystanek Komunikacji Miejskiej był projektem 
kluczowym, jako podstawowe zadanie komórki podlegał bieżącemu nadzorowi 
w ramach struktury ZTM. Jednocześnie, charakter projektu obejmujący różne 
zagadnienia od kwestii technicznych do kwestii prawnych, nie mogły zostać ujęte 
w usystematyzowanej procedurze kontroli. W 2020 r. tj. już po zakończeniu montażu 
wiat, wprowadzono wewnętrzne wytyczne Pionu Przewozów ZTM dotyczące kontroli 
całości infrastruktury przystankowej, w tym wiat zamontowanych w ramach Umowy 
Koncesji.  

(akta kontroli str. 1040-1041, 1044) 

W lutym 2015 r., powołano Zespół Zadaniowy64 do spraw nadzoru nad realizacją 
Projektu. Jego prace zostały zakończone poleceniem służbowym65 Dyrektora ZTM 
z dnia 1 października 2015 r.  
Dyrektor ZTM66 wyjaśniła, iż Zespół Zadaniowy składał się w całości z pracowników 
Zarządu Transportu Miejskiego, którzy zadania przypisane zespołowi mogli 
wykonywać również realizując bieżące zadania w komórkach organizacyjnych, 
w których pracowali. Samo funkcjonowanie Zespołu nie dawało większych efektów, 
ponad pracę bieżącą. Zespół został rozwiązany, a zadania mu przypisane były 
kontynuowane przez pracowników komórek merytorycznych w danym okresie 
odpowiedzialnych za realizację umowy. 

(akta kontroli str. 1051-1052, 1058-1060, 1076) 

Zgodnie z pkt. 21.1 Umowy koncesji powołano67 Komisję Wspólną, której celem było 
bieżące koordynowanie działań Koncesjodawcy i Koncesjonariusza związanych 
z realizacją umowy, efektywne zarządzanie projektem stanowiącym przedmiot 
koncesji oraz polubowne rozwiązywanie problemów i sporów zaistniałych w toku 
realizacji umowy. W skład Komisji Wspólnej wchodziło trzech przedstawicieli 
Koncesjodawcy oraz trzech przedstawicieli Koncesjonariusza. Nie został 
opracowany oddzielny regulamin jej działania. Od podpisania Umowy koncesji 
odbyło się 7 posiedzeń Komisji Wspólnej68. Zgodnie z pkt. 21.5 Umowy koncesji 
posiedzenia komisji powinny odbywać się zależnie od potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz na kwartał.   
Dyrektor ZTM wyjaśniła69, iż posiedzenia Komisji Wspólnej były realizowane 
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez strony. Wyznaczenie terminu 
poszczególnych posiedzeń poprzedzone było uzgodnieniami terminów pomiędzy 
Koncesjonariuszem oraz Koncesjodawcą (przedstawicielami jednostek miejskich) co 
wydłużało czas zwołania posiedzeń. Ponadto zawieszono […]. 

(akta kontroli str. 257-258, 837-860, 1050) 

Zgodnie z pkt 13.9 Umowy koncesji sposób świadczenia przez Koncesjonariusza 
usług serwisowych oraz ich jakość podlega kontroli przez właściwe Służby Miejskie 
przy udziale przedstawiciela Koncesjonariusza. Szczegółowe zasady prowadzenia 
                                                      
63 Pismo z 8 stycznia 2021 r. 
64 Polecenie służbowe nr 3/2015 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie 

powołania Zespołu Zadaniowego do spraw nadzoru nad realizacją Projektu „Przystanek Komunikacji 
Miejskiej”. 

65 Polecenie służbowe nr 30/2015 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 1 października 2015 r. 
w sprawie uchylenia Polecenia służbowego w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw nadzoru 
nad realizacją Projektu „Przystanek Komunikacji Miejskiej”. 

66 Pismo z 11 lutego 2021 r. 
67 Komisja Wspólna została powołana 31 grudnia 2013 r. 
68 Posiedzenia Komisji Wspólnej odbyły się 27 czerwca 2014 r., 2 września 2014 r., 5 września 2016 r., 

30 stycznia 2017 r., 14 czerwca 2017 r., 11 sierpnia 2017 r., 17 stycznia 2019 r. 
69 Pismo z 25 stycznia 2021 r. 
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kontroli wykonania usług serwisowych oraz wytyczne do przeprowadzania 
bieżących i okresowych przeglądów wiat przystankowych w tym zasady udziału 
Koncesjonariusza w kontrolach i przeglądach, jak również obowiązki 
Koncesjonariusza wynikające z wyników kontroli i przeglądów zostały określone 
w załączniku nr 12 do ww. Umowy koncesji. 
ZTM w okresie objętym kontrolą nie stosował zasad prowadzenia kontroli usług 
serwisowych oraz wytycznych do przeprowadzania bieżących i okresowych 
przeglądów wiat przystankowych określonych w Umowie koncesji (wg załącznika 
nr 12) - opisano w części  stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 242-245) 

Od początku obowiązywania Umowy koncesji do czerwca 2020 r. ZTM nie prowadził 
statystyki (tj. nie dokumentował prowadzenia) liczby dokonywanych kontroli 
infrastruktury przystankowej70.   
Od 19 sierpnia 2015 r. prowadzono rejestr zgłoszeń usterek do Koncesjonariusza 
„Usterki wiat PKM”. Z ww. rejestru wynika, iż w 2015 r. przekazano 453 zgłoszenia; 
w 2016 r. – 1 976; w 2017 r. – 2 973; w 2018 r. – 3 509; w 2019 r. – 3 627; w 2020 r. 
– 3 430. Zgłoszenia te dotyczyły m.in. uszkodzenia wiat, tablic rozkładowych, 
zabrudzeń ławek, graffiti na wiacie, braku plexy, awarii oświetlenia, braku szyb, 
umieszczeniu naklejek lub plakatów. Rejestr ten nie zawierał informacji 
o pochodzeniu zgłoszenia (np. wynik kontroli infrastruktury, infolinia, skargi pisemne, 
telefoniczne, GIS, nie zawierał również informacji o usunięciu usterek przez 
Koncesjonariusza. Kontrola usunięcia usterek była wykonywana przy kolejnym 
przeglądzie własnym danej lokalizacji. 
Natomiast od czerwca 2020 r. ZTM, w celu zarządzania kontrolami infrastruktury 
przystankowej (w tym także infrastruktury zamontowanej na podstawie Umowy 
Koncesji), stosował System Informacji Geograficznej (GIS). System ten to platforma 
służąca do gromadzenia, zarządzania i analizowania danych umożliwiająca m.in. 
przepływ informacji pomiędzy kontrolą w terenie, a zgłoszeniem do podmiotu 
odpowiedzialnego za usunięcie ewentualnej usterki. Wg aplikacji ArcGIS71 od 
czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. ZTM przeprowadził 13 316 przeglądów 
własnych72, stwierdzając uchybienia w 6 525 przeglądach (49,0%). Udział 
przeglądów wynikających z Umowy koncesji stanowił 37,7% realizowanych przez 
ZTM przeglądów. W ramach realizacji Umowy koncesji przeprowadzono 5 014 
przeglądów, stwierdzając uchybienia w 2 257 (tj. 45,0% realizowanych przeglądów). 
Większość usterek dotyczyła graffiti, uszkodzenia tablic, braku plexy, umieszczania 
naklejek lub braku szyb.  
Łącznie z wdrożeniem systemu GIS, w celu zarzadzania kontrolami infrastruktury 
przystankowej opracowano następujące dokumenty: - Wytyczne w zakresie 
postępowania ze zgłoszeniami dotyczącymi infrastruktury przystankowej; - 
Wytyczne dotyczące kontroli infrastruktury przystankowej; - Kontrola przystanków - 
instrukcja dla pracownika w terenie; - Listę sprawdzanych elementów na 
przystankach komunikacji miejskiej określająca zakres prowadzonych kontroli. Ww. 
lista, w przypadku I strefy biletowej, jako zakres kontroli wskazywała m.in.: słupek 
przystankowy (jego konstrukcja i komplet informacji, czystość; wiata przystankowa 
(oszklenie, stan stolarki, stan gabloty/tablicy rozkładowej, komplet informacji 
w tablicy rozkładowej, kompletność i stan oklejenia, czystość); ławka/ławki 

                                                      
70 Dalej również: przeglądów własnych. 
71 Aplikacja mobilna wykorzystywana do przesyłania w trybie on-line zgłoszeń dotyczących wykrytych usterek 
i dewastacji infrastruktury przystankowej. Aplikacja poza opisem usterki umożliwia także przesłanie dokumentacji 
fotograficznej. 
72 W ramach przeglądów własnych kontrolowanych jest 6 558 lokalizacji na terenie obsługiwanym przez 

Warszawski Transport Publiczny. Na terenie Warszawy kontrolowanych jest 2 986 wiat.  
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wolnostojące (stan konstrukcji – podpory ławki, stolarka, czystość). Liczba 
przeglądów i rodzajów uszkodzeń była cotygodniowo raportowana do Dyrekcji. 
Z informacji przekazanej73 przez Kierownika Działu Informacji Pasażerskiej wynika, 
iż: 95 osób posiadało uprawnienia do odnotowywania kontroli w aplikacji ArcGIS. 
Standardowo przeglądy własne były przeprowadzane w ciągu tygodnia przez dwie 
osoby z Działu Informacji Pasażerskiej i dwie do czterech osób z Działu Nadzoru 
Przewozów. Przeglądy były wykonywane także przez pracowników Działu Kontroli 
Biletów, jako uzupełnienie ich podstawowych obowiązków.  

(akta kontroli str. 861-897, 1082-1085) 

Badaniem realizacji Umowy koncesji, w zakresie prowadzenia przez ZTM kontroli 
wykonywania usług serwisowych oraz przeprowadzenia bieżących i okresowych 
przeglądów wiat przystankowych74, objęto 10 wiat przystankowych (tj. siedem 
konserwatorskich oraz trzy konkursowe) najwcześniej oddanych do użytkowania 
(tj. 23 stycznia 2015 r. zgodnie z protokołem odbioru technicznego). W badanej 
próbie, w okresie objętym kontrolą, stwierdzono łącznie 457 zgłoszeń usterek (tj. od 
13 do 79 zgłoszeń do jednej wiaty) w wyniku prowadzonych przez ZTM kontroli75 
(przeglądów własnych) wiat przystankowych lub w wyniku zgłoszeń telefonicznych, 
skarg pasażerów76. ZTM informacje o stwierdzonych usterkach przekazywał 
Koncesjonariuszowi (mail ze wskazaniem konieczności przekazania informacji 
o terminie naprawy) lub realizował w ramach własnych napraw (dotyczy m.in. 
montażu rozkładu, cennika, ogłoszenia, naklejek z nazwą, numerem przystanku, 
logo ZTM). ZTM kontrolę wykonania napraw przez Koncesjonariusza realizował 
w ramach kolejnego przeglądu własnego. Ponadto, w badanej próbie, od momentu 
wprowadzenia aplikacji ArcGIS77 dokumentującej prowadzone kontrole infrastruktury 
stwierdzono, iż ZTM przeprowadził 82 kontrole (od trzech do 14 dla poszczególnych 
wiat), w tym 22 kontrole bez uwag.  
Wiaty przystankowe, objęte badaniem, zostały wpisane w miesięczne 
harmonogramy mycia wiat. Sprawdzeniem w tym zakresie objęto sześć 
miesięcznych harmonogramów za okres od czerwca do listopada 2020 r. Zgodnie 
z załącznikiem nr 11 do Umowy koncesji usługi serwisowe związane z myciem wiat 
przystankowych obejmujące m.in.: mycie wiat, usuwanie ogłoszeń, na które ZTM nie 
wyraził zgody, usuwanie napisów z powierzchni wiat, mycie gablot informacyjnych 
ZTM, powierzchni szklanych i metalowych oraz ławek - będą wykonywane nie 
rzadziej niż raz w miesiącu w stosunku do każdej wiaty. 
Dyrektor ZTM wyjaśniła78, iż dokonywane są wyrywkowe kontrole mycia wiat. 
Odbywają się one m.in. w ramach przeglądów własnych i od czerwca 2020 r. jest to 
dokumentowane w aplikacji ArcGIS. Zdarzają się odstępstwa od terminowości 
spowodowane zmianą warunków atmosferycznych (niskie temperatury lub silne 
opady deszczu). O odstępstwach od harmonogramu Koncesjodawca był 
powiadamiany. 

(akta kontroli str.286-289, 898-947, 1085, 1425-1519) 

Badaniem, w zakresie terminu realizacji usług serwisowych związanych z bieżącą 
konserwacją79 objęto 10 losowo wybranych wiat przystankowych (tj.: sześć wiat 
konkursowych, dwie wiaty konserwatorskie oraz dwie wiaty seryjne). W latach 2015 

                                                      
73 Mail z 3 lutego 2021 r. 
74 Obowiązki wynikające z załącznika nr 12 do Umowy koncesji. 
75 Do czerwca 2020 r. odnotowywano jedynie przeglądy, w wyniku których wskazane zostały usterki 

infrastruktury. 
76 Zgłoszenie było potwierdzane przeglądem własnym. 
77 Od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. 
78 Pismo z 11 lutego 2021 r. 
79 Obowiązki wynikające z załącznika nr 11 Szczegółowy zakres, częstotliwość i standard wykonywania Usług 

Serwisowych. 
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-2020 ZTM przekazał łącznie 171 pisemnych zgłoszeń do Koncesjonariusza 
o konieczności naprawy, konserwacji lub sprzątania. Zgłoszenia dotyczyły m.in.: 
uszkodzeń tablic rozkładowych, graffiti na wiacie, słupkach, ławkach, tablicach 
informacyjnych, braku plexy rozkładowej, zabrudzeniach ławek, braku szyb, 
uszkodzeń tablic informacyjnych/ rozkładowych, braku oświetlenia, uszkodzeń 
gablot słupka informacyjnego, awarii oświetlenia, umieszczenia nielegalnych reklam 
na wiacie, naklejek na wiacie, konieczności mycia całości wiat. Koncesjonariusz 
wykonał naprawy lub sprzątanie w terminach przewidzianych w Umowie koncesji 
(załącznik nr 11), tj. w 24 h od przekazania zgłoszenia. Informacja o realizacji 
zgłoszenia była przekazywana drogą mailową.  

 (akta kontroli str. 280-289, 948-951, 1425-1519) 

Koncesjonariusz, w okresie objętym kontrolą, przekazywał Koncejodawcy kwartalne 
Raporty ze stanu realizacji umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat 
przystankowych w Warszawie, zgodnie z pkt. 14 Umowy koncesji oraz według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 17 do Umowy. 

Ww. raporty, zawierały m.in.: informacje o stanie wiat przystankowych, wyposażenia 
dodatkowego oraz gablot informacyjnych ZTM (według kryteriów: stan bardzo dobry, 
dobry, wymaga niewielkich napraw, wymaga wymiany); liczbę zdarzeń 
powodujących uszkodzenie wiat, wyposażenia dodatkowego lub gablot 
informacyjnych ZTM (w podziale na rodzaj zdarzenia, tj.: wypadek komunikacyjny, 
akty wandalizmu, inne); liczbę i rodzaj naprawy oraz informacje o awariach 
oświetlenie wiat przystankowych. 

W latach 2015-202080 Koncesjonariusz informował o 12 242 zrealizowanych 
naprawach wiat przystankowych, wyposażenia dodatkowego oraz gablot 
informacyjnych. Głównymi powodami uszkodzenia wiat były akty wandalizmu 
(tj.: kradzież lub zniszczenie: pleksi osłonowej z rozkładem jazdy, wkładów 
rozkładów, ramek tablic rozkładów, pomalowanie szyb i konstrukcji markerem, farbą 
oraz inne zdarzenia, tj.: zbite szyby: boczne, najazdowe, tylne, dachowe, zbite szyby 
w gablocie reklamowej, kradzież ławki, uszkodzony stojak rowerowy, zbita szyba 
w słupku przystankowym). Nie odnotowano przekroczenia terminu realizacji 
naprawy81. Ponadto, w badanym okresie, wykazano 489 awarii oświetlenia wnętrza 
wiaty przystankowej oraz 1 682 awarie oświetlenia paneli reklamowych.  

Zgodnie z ostatnim82 raportem ze stanu realizacji umowy z 1 580 wiat 
przystankowych 541 było w stanie bardzo dobrym83 (co stanowiło 34,2% wszystkich 
wiat), natomiast 1 039 w dobrym (65,8%) i posiadało pierwsze objawy uszkodzeń 
(zużycie ławek, wżery kwasowe na elementach szklanych, zarysowania oraz 
niewielkie ubytki powłok lakierniczych). Żadna z wiat nie wymagała wymiany bądź 
napraw. Stan wyposażenia dodatkowego w 509 przypadkach oceniono, jako bardzo 
dobry (48,9%), w 532 - jako dobry (51,1%) ze względu na zarysowania i niewielkie 
ubytki powłok lakierniczych. Natomiast stan gablot informacyjnych ZTM w 1 181 
przypadkach był bardzo dobry (74,7%), a 399 – dobry (25,3%) ze względu na 
uszkodzone zamki.  

(akta kontroli str. 245, 299-728, 1093) 

 
 
 

                                                      
80 Raporty ze stanu realizacji umowy złożone od 29 kwietnia 2015 r. do 29 stycznia 2021 r. 
81 Czas reakcji określony w załączniku nr 11 do Umowy koncesji. 
82 Raport ze stanu realizacji umowy z dnia 29 stycznia 2021 r. 
83 Według podziału: stan bardzo dobry, dobry, wymaga niewielkich napraw, wymaga wymiany. 
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Narzędzia w postaci kar umownych nie były w zakresie utrzymania wiat 
wykorzystywane. Wszystkie wykryte usterki były usuwane przez Koncesjonariusza 
w terminach umownych. 

(akta kontroli str. 1043-1044) 

Kontrole prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich (dalej ZDM) wykazały przypadki 
nieprawidłowego zajęcia pasa drogowego w postaci reklam umieszczonych 
w gablotach reklamowych bez wymaganych wszystkich uzgodnień. W przypadku 78 
lokalizacji84 stwierdzono zajęcie pasa drogowego bez wymaganych decyzji 
administracyjnych. Późniejsze kontrole prowadzone przez ZTM nie wykazały 
nieprawidłowości. 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich poinformował85, iż ZDM nałożył na spółkę AMS S.A. 
następujące decyzje karne: ZDM/GPD/R/8/P/W/18/K z dnia 9 marca 2018 r. – na 
kwotę – 19,04 zł, ZDM/GPD/ R/9/P/W/18/K z dnia 9 marca 2018 r. – na kwotę – 
14,68 zł, ZDM/GPD/R/10/P/W/18/K z dnia 14 marca 2018 r. – na kwotę – 10,30 zł, 
ZDM/GPD/R/11/P/W/19/K z dnia 7 marca 2019 r. – na kwotę – 21,85 zł. Kary 
nałożono w przypadku 72 wiat, na których stwierdzono reklamy. W 6 przypadkach 
zidentyfikowano plakaty informacyjne, które nie podlegały ukaraniu. 

(akta kontroli str. 1015-1145) 
ZTM otrzymywał86 od użytkowników wiat uwagi oraz opinie dotyczące ich 
funkcjonalności oraz jakości. Dotyczyły one m.in. nadmiernego nasłonecznienia 
przestrzeni wiat przystankowych, zwiększonego ryzyka moknięcia w przypadku 
opadów zacinających oraz kolizji ptaków z przezroczystymi ścianami wiat 
przystankowych. Zostały one wykorzystane do wprowadzenia modyfikacji 
realizowanych projektów wiat87, m.in. : 

- zmodyfikowano w konstrukcji dachu powłokę ograniczającą promieniowanie 
świetlne i poprawiającą komfort termiczny wewnątrz wiaty (przed rozpoczęciem 
montaży wiat konserwatorskich);  

- zamontowano dodatkowe ławki, zwiększające liczbę miejsc siedzących w obrębie 
wiaty; 

- opracowano wiatę, możliwą do zamontowania w znacznie ograniczonych 
przestrzeniach, np. na wąskich peronach przystanków tramwajowych; 

- prowadzono testowe rozwiązanie polegające na oznakowaniu szyb jednej wiaty 
dodatkowymi naklejkami w postaci kropek w celu ograniczenia przypadków kolizji 
ptaków z konstrukcją wiat przystankowych. 

Ww. zmiany wynikały z pkt. 4.6 Umowy koncesji, zgodnie, z którym umowa zakłada 
wprowadzanie zmian i modyfikacji po uprzednich uzgodnieniach pomiędzy stronami. 
Wprowadzone zmiany były wykonane na koszt Koncesjonariusza.  

Dyrektor ZTM wyjaśniła88 m.in., iż zmiany te były wynikiem realizacji 
przedsięwzięcia, zdobytych w jego toku doświadczeń i przede wszystkim 
zapewnienia pasażerom optymalnego komfortu oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu 
przedmiotowej infrastruktury. 

(akta kontroli str. 226, 1092, 1223-1227) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

                                                      
84 ZTM posiadał 138 kopii protokołów (dotyczących 144 lokalizacji) z przeprowadzonych przez ZDM kontroli 

pasa drogowego. 
85 Pismo z 18 lutego 2021 r.  
86 Nie prowadzono rejestru przedmiotowych zgłoszeń. 
87 ZTM nie prowadził ewidencji w tym zakresie. 
88 Pismo z 15 lutego 2021 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W okresie objętym kontrolą, nie realizowano zapisów pkt. 13.9 Umowy koncesji 
z dnia 18 grudnia 2013 r. określonych w Załączniku nr 12 do Umowy „Zasady 
prowadzenia kontroli wykonywania Usług Serwisowych oraz wytyczne do 
przeprowadzenia bieżących i okresowych przeglądów wiat przystankowych”, w tym: 

• nie realizowano przeglądów bieżących tj. nie przeprowadzano wspólnych 
objazdów patrolowych przy udziale przedstawiciela Koncesjonariusza i ZTM. 
Przegląd należało udokumentować protokołem, co najmniej dwa razy w roku.  

• nie przeprowadzano okresowej kontroli rocznej – przeglądu podstawowego, tj. 
kontroli, która zgodnie z Instrukcją (załącznik nr 12) powinna być dokonana co 
najmniej raz w roku w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego 
infrastruktury oraz potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania i 
remontów. Przegląd powinien odbyć się komisyjnie przy udziale co najmniej po 
jednym przedstawicielu Koncesjonariusza i ZTM. Z przeglądu powinien być 
sporządzany protokół. 

• nie przeprowadzano okresowej kontroli pięcioletniej – przeglądu 
rozszerzonego, tj. kontroli, która zgodnie z ww. Instrukcją (załączniki nr 12) 
powinna być dokonana co najmniej raz na pięć lat w celu oceny i rejestracji 
aktualnego stanu technicznego przydatności i estetyki infrastruktury oraz 
otoczenia  Przystanku, w celu określenia niezbędnego zakresu robót bieżącego 
utrzymania oraz remontów. Przegląd powinien odbywać się komisyjnie przy 
udziale co najmniej po jednym przedstawicielu Koncesjonariusza i ZTM. Z 
przeglądu powinien być sporządzany protokół. 

• nie przeprowadzano przeglądów szczegółowych, tj. szczegółowych kontroli 
wszystkich elementów infrastruktury przystankowej uszkodzonej na skutek 
zdarzeń losowych jak i aktów wandalizmu, które zgodnie z ww. Instrukcją 
(załącznik nr 12), powinny być prowadzone przy udziale przedstawiciela 
Koncesjonariusza oraz niezależnego rzeczoznawcy. Z przeglądu należało 
sporządzić protokół zawierający dodatkowo analizę opłacalności napraw.  

• nie sporządzano protokołów zawierający następujące dane (zgodnie 
z załącznikiem nr 12): 1. liczba porządkowa; 2. Oznaczenie przystanku; 3. 
Lokalizację przystanku; 4. Estetykę przystanku/wiat przystankowych; 5. stan 
elementów informacyjnych, czytelność; 6. Kompletność obiektu (ew. braki); 7. 
Stan konstrukcji wiaty; 8. Stan elementów obudowy wiaty, 9. Stan instalacji 
elektrycznej i oświetlenia; 10. Inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące obiektu, 
jego otoczenia oraz zakresu ew. uszkodzeń; 11. Ocena elementów 
infrastruktury przystankowej wg. Tabeli 1; 12. Ocena przydatności do 
użytkowania wg Tabeli 2; 13. Wnioski i zalecenia.   

• nie ustalono harmonogramów przeglądów podstawowych i rozszerzonych. 

• nie informowano Koncesjonariusza o terminach planowanych kontroli 
i przeglądów - zgodnie z pkt. 13.9 Umowy koncesji; 

• nie dokonywano bieżących i okresowych przeglądów przez przedstawicieli 
Komisji Wspólnych - zgodnie z pkt 13.9 Umowy koncesji; 

• nie prowadzono kontroli sprawdzających w ciągu 7 dni od naprawy usterek 
przez Koncesjonariusza; 

• nie występowano do Koncesjonariusza w sprawie wspólnych 
kontroli/przeglądów. 

Dyrektor ZTM wyjaśniła89 m.in.: w całym okresie objętym kontrolą prowadzone były 
przeglądy własne infrastruktury przystankowej, w tym także infrastruktury 
                                                      
89 Pismo z 11 lutego 2021 r. 
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zamontowanej w ramach Umowy koncesji. Liczba i częstotliwość przeglądów 
własnych znacznie przewyższa zakładane w Umowie liczby i częstotliwości kontroli 
oraz przeglądów. Wobec powyższego zastosowany system kontroli gwarantuje 
realizację zobowiązań Koncesjonariusza. Potwierdza to także bardzo dobry stan 
techniczny tych wiat. Zdaniem Koncesjodawcy wspólne kontrole i przeglądy nie były 
niezbędne. Ze strony Koncesjonariusza także nie została wyartykułowana potrzeba 
organizowania wspólnych kontroli. 

NIK wskazuje, iż przyjęty przez ZTM system kontroli nie był zgodny z Umową 
koncesji, która wymagała dokumentowania i prowadzenia przeglądów według 
szczegółowo określonych zasad. 

(akta kontroli str.242-244, 290-294, 1082-1083, 1425-1519) 

W zakresie utrzymania wiat, ZTM prowadził kontrole stanu technicznego 
infrastruktury, które od czerwca 2020 r. dokumentowano w aplikacji ArcGIS. Nie 
stosował natomiast zasad prowadzenia kontroli usług serwisowych oraz wytycznych 
do przeprowadzania bieżących i okresowych przeglądów wiat przystankowych 
określonych w Umowie koncesji. Koncesjonariusz raportował podmiotowi 
publicznemu o stanie realizacji umowy i stanie technicznym składników 
majątkowych wykorzystywanych do realizacji przedsięwzięcia. Jak również 
realizował usługi serwisowe w terminach wynikających z Umowy koncesji. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Dokonywanie kontroli i przeglądów wiat przystankowych zgodnie z zapisami 
Umowy koncesji bądź podjęcie działań w celu zmiany dotychczasowych 
umownych postanowień, urealniających obowiązki Koncesjodawcy w tym 
zakresie. 

2. Zwiększenie nadzoru w zakresie prawidłowości i terminowości rozliczeń 
wynikających z umowy koncesji (opłata partycypacyjna, premia).  

3. Weryfikacja rejestru przystankodni z częstotliwością wynikającą z Umowy 
koncesji. 

 

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 Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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. 

Warszawa, 12 maja 2021 r. 

 

 Kontroler Departament Gospodarki, 

 Lidia Różycka Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 Doradca ekonomiczny p.o. Dyrektora 

  Maciej Maciejewski 

 / - / / - / 
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