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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie (dalej: PSSE lub 
Stacja), 21-200 Parczew, ul. Piwonia 54 

Ewa Kuśmierz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie, od 1 maja 
2018 r. (dalej: PPIS). Poprzednio funkcję kierownika jednostki pełniła Magdalena 
Łazuka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie, od 1 maja 2013 r. 
do 30 kwietnia 2018 r. 

1. Planowanie środków finansowych na funkcjonowanie powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

2. Analiza porównawcza dochodów i ocena realizacji wydatków. 
3. Efekty osiągnięte w wyniku realizacji zadań. 

Lata 2016-2018 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 Edward Szempruch, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr LLU/185/2018 z 19 grudnia 2018 r.  

 Jerzy Łukaszuk, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LLU/186/2018 z 19 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 3-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Potrzeby PSSE identyfikowane były w trakcie planowania budżetu i na bieżąco 
podczas jego wykonywania, w szczególności na etapie pozyskiwania dodatkowych 
środków finansowych. W jednym przypadku skierowanie do Lubelskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dalej: LPWIS) wniosku 
o zwiększenie planu wydatków nie było poprzedzone rzetelną analizą możliwości 
wydatkowania środków finansowych, co skutkowało zwrotem prawie połowy 
przyznanych środków i zmianą przeznaczenia pozostałej części.  

PSSE prawidłowo sporządzała i terminowo przekazywała formularze planistyczne, 
z wyjątkiem druków RZ-2 Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie 
inwestycji wraz z omówieniem na 2017 r. i 2018 r., w których nie wykazano kwot 
niezbędnych do realizacji zadań zgłoszonych w roku budżetowym.  

Objęte badaniem wydatki poniesione zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i służyły realizacji celów Stacji, z wyjątkiem kwoty wydatkowanej na zakup szaf 
biurowych przed ich faktyczną dostawą. Terminowo odprowadzano dochody 
budżetowe.  

Podzadania i działania zdefiniowane przez Stację były spójne z celem 
realizowanego zadania. Wykonano założone wartości mierników realizacji celów 
w 2016 r. (z wyjątkiem jednego) i w 2017 r. Częstotliwość przeprowadzanych 
kontroli w nadzorowanych obiektach była zgodna z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie środków finansowych na funkcjonowanie 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2011 Dyrektora PSSE z dnia 12 grudnia 2011 r. 
w sprawie polityki jakości oraz systemu zarządzania, w Oddziale Nadzoru 
Sanitarnego Stacji corocznie dokonywano przeglądu zarządzania za dany rok. 
W ramach dokonywanych przeglądów4 nie identyfikowano potrzeb sprzętowych, 
szkoleniowych i inwestycyjnych PSSE. 

(akta kontroli str. 227) 

Na etapie planowania i realizacji wydatków budżetowych, kierownicy jednostek 
organizacyjnych PSSE potrzeby sprzętowe, szkoleniowe, medyczne itd., zgłaszali 
Dyrektorowi PSSE ustnie. Dotyczyły one m.in. zakupu: sprzętu komputerowego, 
materiałów biurowych, niszczarek, termometrów pomiarowych, szaf na dokumenty, 
wykładziny podłogowej, odczynników chemicznych, programu płacowo-kadrowego. 
Według wyjaśnień ww. kierowników, zgłoszone potrzeby były realizowane przez 
Stację w miarę posiadanych środków finansowych w trakcie danego roku 
budżetowego lub w roku następnym, z wyjątkiem potrzeby przeprowadzenia szkoleń 
z zakresu zamówień publicznych oraz obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń 
biurowych, która nie została zrealizowana z uwagi na ograniczoną wysokość 
środków finansowych zaplanowanych na szkolenia. 

(akta kontroli str. 52-61) 

Dyrektor PSSE wskazała, że identyfikowanie potrzeb sprzętowych i szkoleniowych 
odbywa się na bieżąco. Projekt planu budżetowego PSSE na poszczególne lata był 
ustalany przez dysponenta wyższego stopnia na poziomie lat poprzednich. PSSE, 
jako dysponent środków budżetowych trzeciego stopnia nie miała i nie ma 
większego wpływu na wysokość kwot w poszczególnych paragrafach zarówno 
wydatków, jak i dochodów budżetowych. Z uwagi na to, że pod koniec danego roku 
istniały możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, w wyniku 
uzgodnień telefonicznych z dysponentem wyższego stopnia składane były wnioski 
o ich przyznanie, w tym na zakupy inwestycyjne. 

(akta kontroli str. 168-173) 

Zadania planowane przez PSSE do realizacji w latach 2016-2018 ze środków 
budżetowych ujmowane były na formularzach planistycznych RZ-2, które 
przekazywano Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie (dalej: 
WSSE) w terminach określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów5. 

(akta kontroli str. 7, 10, 17, 24) 

Na formularzu planistycznym RZ-2 z 15 marca 2016 r. PSSE zgłosiła do projektu 
budżetu państwa na 2017 r. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrzewania 
w budynku PSSE w Parczewie” o wartości kosztorysowej 50 tys. zł. Zadanie to 
zostało ujęte również na formularzu RZ-2 z 30 maja 2016 r., przy czym w kolumnie 
nr 19, dotyczącej projektu planu wydatków na 2017 r. wykazano zerową kwotę na 

                                                      
3  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. 
4  Udokumentowanych protokołami nr 1/16 z dnia 19 lutego 2016 r., nr 1/17 z dnia 16 lutego 2017 r. i nr 1/18 

z dnia 5 marca 2018 r. 
5  Rozporządzenia Ministra Finansów/ Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej: z dnia 2 lipca 2015 r. na rok 2016 
(Dz. U. poz. 955, ze zm.), z dnia 20 maja 2016 r. na rok 2017 (Dz. U. poz. 735) i z dnia 13 czerwca 2017 r. 
na rok 2018 (Dz. U. poz. 1154).  
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realizację tego zadania. Zadanie nie zostało ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2017, zostało wykonane w trakcie roku budżetowego 2017 (w dniach od 1 maja 
do 1 sierpnia) za kwotę 50 tys. zł, w wyniku zwiększenia planu wydatków 
budżetowych PSSE. 

W dniu 14 listopada 2016 r. PSSE zwróciła się do LPWIS o przyznanie środków 
finansowych w kwocie 230 tys. zł na realizację trzech zadań inwestycyjnych, tj.: 

 wykonanie elewacji budynku Stacji, w tym termomodernizacji, wymiany 
skorodowanego orynnowania budynku i wymiany pokrycia dachowego 
(150 tys. zł); 

 zakup nowego samochodu służbowego (70 tys. zł); 

 zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania preparatów 
szczepionkowych (10 tys. zł). 

Pismem z dnia 16 listopada 2016 r. LPWIS poinformował PSSE o przyznaniu kwoty 
150 tys. zł na pierwsze z ww. zadań inwestycyjnych (§ 4270 Zakup usług 
remontowych). Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r. PSSE pismem z dnia 
23 listopada 2016 r. poinformowała LPWIS, że zwraca środki pieniężne z § 4270 
w kwocie 74,5 tys. zł i prosi o przesunięcie pozostałej kwoty (75,5 tys. zł) na § 6060 
celem zakupu samochodu służbowego. LPWIS w oparciu o decyzję budżetową 
nr 513 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. wprowadził zmiany w planie 
wydatków Stacji zgodnie z wnioskiem PPIS. W dniu 28 grudnia 2016 r. dokonano 
zakupu samochodu służbowego marki Skoda Octavia za kwotę 75,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 5-23, 35-45, 87-92, 133-143) 

Na formularzu planistycznym RZ-2 z 14 czerwca 2017 r. PSSE zgłosiła potrzebę 
zakupu w 2018 r. urządzenia chłodniczego do przechowywania preparatów 
szczepionkowych o wartości 10 tys. zł. Jednocześnie w kolumnie nr 19, dotyczącej 
projektu planu na 2018 r., wykazano zerową kwotę na realizację tego zadania. 
Zadanie nie zostało ujęte w projekcie planu wydatków na rok 2018. W trakcie roku 
budżetowego, w dniu 12 grudnia 2017 r., w wyniku zwiększenia planu wydatków 
budżetowych, PSSE zakupiła chłodziarkę laboratoryjną za kwotę 10,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 5-6, 24-34, 168-173) 

Na formularzu planistycznym PZ-1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w państwowej 
sferze budżetowej z 17 lipca 2017 r. PSSE wskazała na 2018 r. kwotę 997 tys. zł na 
wynagrodzenia pracowników (26 etatów). Na druku planistycznym OPBW 
Opracowanie projektu budżetu – wydatki ujęto ww. kwotę oraz 206 tys. zł na 
pochodne od wynagrodzeń. Pismem z 25 października 2017 r. LPWIS zawiadomił 
PSSE, że w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przewidziano 959 tys. zł na 
wynagrodzenia i 173 tys. zł na pochodne od wynagrodzeń. 

(akta kontroli str. 5-7, 28-30, 32-33) 

Pismem z 11 grudnia 2018 r. PSSE zwróciła się do LPWIS o przyznanie 
dodatkowych środków finansowych w kwocie 50 tys. zł na wymianę przestarzałego 
sprzętu komputerowego oraz sprzętu biurowego (m.in. niszczarek, szaf 
i klimatyzatorów. Pismem z 14 grudnia 2018 r. LPWIS poinformował PSSE, że 
na podstawie decyzji budżetowej nr 665 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 
2018 r. dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych Stacji o 30 tys. zł. 

Dyrektor PSSE podała, że w dniu 11 grudnia 2018 r. otrzymano pismo LPWIS 
z prośbą o przedstawienie wniosków dotyczących zapotrzebowania na wydatki 
bieżące w 2018 r. i tego samego dnia złożono wniosek do LPWIS wraz 
z uzasadnieniem o przyznanie środków na zakup sprzętu komputerowego, 
niszczarek, szaf biurowych i klimatyzatorów. 

(akta kontroli str. 5-7, 46-49, 168-173) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. PSSE wystąpiła o zwiększenie planu finansowego na 2016 r. o kwotę 150 tys. zł 
bez rzetelnej analizy możliwości wykorzystania środków finansowych. 
Pismem z 14 listopada 2016 r. PSSE zwróciła się do LPWIS o przyznanie m.in. 
środków finansowych w kwocie 150 tys. zł na wykonanie elewacji budynku 
Stacji, w tym termomodernizacji, wymiany skorodowanego orynnowania 
budynku i wymiany pokrycia dachowego. 
Informację o przyznaniu środków finansowych na ten cel Stacja otrzymała 
w dniu 16 listopada 2016 r. Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. PSSE 
poinformowała LPWIS, że zwraca środki pieniężne w kwocie 74.515 zł i prosi 
o przesunięcie pozostałej kwoty (75.485 zł) na § 6060 celem zakupu 
samochodu służbowego.  

(akta kontroli str. 5-23, 35-45, 52-61, 87-92, 133-143, 168-173, 177-178) 

Dyrektor PSSE wyjaśniła, że po zapytaniu telefonicznym przez LPWIS w dniu 
14 listopada 2016 r. o potrzeby inwestycyjne Stacji, tego samego dnia wysłano 
pismo do LPWIS, w którym zgłoszono (bez wskazania terminu realizacji) ww. 
potrzeby. Jednakże po dokładnej analizie możliwości wykorzystania 
przyznanych środków, ze względu na krótki okres realizacji do końca roku 2016 
oraz brak możliwości zastosowania w tym czasie wewnętrznych procedur 
zawartych w regulaminie zamówień publicznych w PSSE, wystąpiono do 
LPWIS o przesunięcie kwoty 75,5 tys. zł na § 6060, a pozostałą kwotę (74,5 zł) 
zwrócono. 

(akta kontroli str. 168-173) 

2. Nierzetelnie sporządzono formularze planistyczne RZ-2 na 2017 r. i 2018 r., co 
mogło mieć wpływ na ujęcie zadań w projekcie ustawy budżetowej na ww. lata. 

– Na formularzu planistycznym RZ-2 z dnia 30 maja 2016 r. zgłoszono do 
projektu budżetu państwa na 2017 r. zadanie inwestycyjne pn. 
„Modernizacja ogrzewania w budynku PSSE w Parczewie” o wartości 
kosztorysowej 50 tys. zł, ale nie wskazano wydatków planowanych na jego 
realizację w 2017 r. W kolumnie nr 19 formularza (projekt planu wydatków 
na 2017 r.) wykazano kwotę zerową na to zadanie.  

– Na formularzu planistycznym RZ-2 z dnia 14 czerwca 2017 r. PSSE 
zgłosiła potrzebę zakupu w 2018 r. urządzenia chłodniczego do 
przechowywania preparatów szczepionkowych o wartości 10 tys. zł, ale nie 
wskazano wydatków planowanych na realizację tego zakupu w 2018 r. 
W kolumnie nr 19 (projekt planu wydatków na 2018 r.) wykazano kwotę 
zerową na to zadanie.  

Zadania nie zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej odpowiednio na 
2017 r. i 2018 r. Zostały jednak zrealizowane, w związku ze zwiększeniem 
planu finansowego PSSE w trakcie roku budżetowego. 

Dyrektor PSSE wyjaśniła, że wpisanie wartości zerowej na formularzu RZ-2 
w kolumnie nr 19 było pomyłką pracownika Stacji, z uzasadnienia celowości 
dokonania zakupów inwestycyjnych na 2017 i 2018 r. jednoznacznie wynikało, 
iż Stacja ubiegała się o przyznanie środków finansowych na ten cel. 

 (akta kontroli str. 7, 10, 17, 21-22, 24-34, 168-173) 
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3. Struktura organizacyjna Stacji (istniejąca w trakcie kontroli NIK) nie była 
dostosowana do obowiązującego regulaminu organizacyjnego PSSE6. Według 
§ 11 regulaminu organizacyjnego w skład Stacji wchodzą m.in.: 

 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny kierowany przez Głównego 
Księgowego składający się ze stanowiska ds. ekonomicznych i sekcji 
administracyjnej, podczas gdy faktycznie poza Główną Księgową w PSSE 
nie było stanowiska ds. ekonomicznych, ani sekcji administracyjnej; 

 Stanowiska pracy: pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych; 
obrony cywilnej i spraw obronnych; ds. obsługi prawnej; ds. zamówień 
publicznych, podczas gdy faktycznie w PSSE nie było takich stanowisk, ani 
osób na nich zatrudnionych. 

Dyrektor PSSE wyjaśniła, że regulamin organizacyjny PSSE zostanie 
przeanalizowany i dostosowany do istniejącej struktury organizacyjnej w Stacji. 

(akta kontroli str. 168-173, 227) 

Identyfikowanie potrzeb komórek organizacyjnych PSSE odbywało się na etapie 
planowania budżetu i na bieżąco w trakcie jego wykonywania. Występowanie 
o zwiększenie środków finansowych na realizację wydatków budżetowych w jednym 
przypadku nie było poprzedzone rzetelną analizą możliwości ich wykorzystania. 
PSSE prawidłowo sporządzała formularze planistyczne, z wyjątkiem druków RZ-2 
na 2017 r. i 2018 r., w których nie wykazano kwot niezbędnych do realizacji 
zgłoszonych zadań w roku budżetowym. Formularze te terminowo przekazywano do 
WSSE.  

2. Analiza porównawcza dochodów i ocena realizacji 
wydatków 

2.1. W latach 2016-2018 zrealizowane przez PSSE dochody budżetowe wynosiły 
ogółem 97,7 tys. zł, z tego: 

 w 2016 r. - 31,9 tys. zł, tj. 63,8% dochodów planowanych (50 tys. zł) i 103,9% 
wykonanych w 2015 r. (30,7 tys. zł); 

 w 2017 r. – 41,3 tys. zł, tj. 82,6% dochodów planowanych (51 tys. zł) i 129,5% 
wykonanych w 2016 r.; 

 w 2018 r. – 24,5 tys. zł, tj. 81,7% dochodów planowanych (31 tys. zł) i 59,3% 
wykonanych w 2017 r. 

Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat za czynności kontrolne i zlecone 
badania. 

(akta kontroli str. 62, 65, 67-73) 

Dyrektor PSSE wyjaśniła, że niewykonanie planu dochodów w latach 2016-2018 
było spowodowane mniejszą liczbą: 

 nieprawidłowości i niezgodności stwierdzonych w nadzorowanych obiektach; 

 zleceń na wykonanie badań na obecność pałeczek salmonelli i shigelli; 

 zleceń na pobór i transport prób wody; 

 wniosków o wydanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. 

Według Dyrektora Stacji wzrost dochodów wykonanych w 2017 r. w stosunku do 
2016 r. był spowodowany nałożeniem na podmioty nadzorowane większej liczby 
decyzji nakazowych i płatniczych. Zmniejszenie dochodów w 2018 r. w stosunku do 
2017 r. wynikało m.in. ze zmiany sposobu rozliczeń ze stacją laboratoryjną. 

(akta kontroli str. 177-178) 

                                                      
6  Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora PSSE z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

organizacyjnego PSSE oraz zarządzenie nr 11/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany tego 
regulaminu. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Należności pozostałe do zapłaty wynosiły: 3,4 tys. zł na koniec 2016 r., 4,3 tys. zł na 
koniec 2017 r. i 4,0 tys. zł na koniec 2018 r., natomiast zaległości odpowiednio: 
3,4 tys. zł, 4,3 tys. zł i 3,4 tys. zł. 

Dyrektor PSSE wyjaśniła, że zaległości powstały w wyniku nieuregulowania opłat za 
wystawione decyzje pokontrolne w ramach bieżącego i zapobiegawczego nadzoru 
sanitarnego nad obiektami oraz wystawionych grzywien. Wzrost zaległości w 2017 r. 
w stosunku do 2016 r. wynikał z większej liczby wystawionych decyzji usterkowych 
nieuregulowanych w terminie, natomiast spadek w 2018 r. w stosunku do 2017 r. był 
wynikiem skutecznie przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec 
części kontrahentów. 

(akta kontroli str. 62, 177-178) 

Kontrolą objęto terminowość odprowadzania na rachunek budżetu państwa 
uzyskanych przez PSSE dochodów budżetowych w miesiącach maj i grudzień 
2016 r., 2017 r. i 2018 r. Ustalono, że uzyskane w tych miesiącach w ww. latach 
dochody (w badanej próbie było to łącznie 15,9 tys. zł) zostały odprowadzone na 
rachunek budżetu państwa w terminach określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa7. 

(akta kontroli str. 66) 

2.2. Zrealizowane przez PSSE w latach 2016-2018 wydatki budżetowe wynosiły 
ogółem 3.966,5 tys. zł, z tego: 

 w 2016 r. – 1.320,1 tys. zł, tj. 100,0% wydatków planowanych i 117,5% 
wykonanych w 2015 r. (1.123,5 tys. zł); 

 w 2017 r. – 1.333,2 tys. zł, tj. 99,8% wydatków planowanych i 101% 
wykonanych w 2016 r.; 

 w 2018 r. – 1.313,2 tys. zł, tj. 99,5% wydatków planowanych i 98,5% 
wykonanych w 2017 r. 

(akta kontroli str. 63, 75-82) 

Kontrolą objęto próbę wydatków wykonanych przez PSSE w następujących 
paragrafach klasyfikacji budżetowej:  

 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zbadano pięć najwyższych kwotowo 
wydatków wykonanych przez PSSE w 2018 r. na łączną kwotę 29,6 tys. zł; 

 § 4270 – Zakup usług remontowych, zbadano wszystkie wydatki (dwa) 
wykonane przez PSSE w latach 2016-2018 na łączną kwotę 7,8 tys. zł; 

 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej, zbadano pięć najwyższych kwotowo wydatków wykonanych przez 
PSSE w 2018 r. na łączną kwotę 2 tys. zł; 

 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zbadano jedyny 
wydatek dokonany przez PSSE w latach 2016-2018 na kwotę 50 tys. zł; 

 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zbadano 
wszystkie wydatki (dwa) wykonane przez PSSE w latach 2016-2018 na łączną 
kwotę 85,5 tys. zł. 

W skontrolowanej próbie wydatki zostały rzetelnie skalkulowane oraz dokonane do 
wysokości kwot ujętych w planie finansowym PSSE. Zamówień udzielano zgodnie 
z postanowieniami wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych 
ustalonego przez Dyrektora PSSE8. Wartość zamówień nie przekraczała wyrażonej 

                                                      
7  Dz. U. z 2018 r. poz. 2225. 
8  Zarządzenie Dyrektora PSSE nr 5/2014 E z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

udzielania zamówień publicznych w PSSE oraz zarządzenie nr 7/2018 z dnia 19 października 2018 r. 
w sprawie zmiany przedmiotowego regulaminu. 



 

8 

w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych9, PSSE nie miała obowiązku 
stosowania przepisów ww. ustawy przy ich udzielaniu. 

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem, były gospodarne 
oraz służyły realizacji celów PSSE, z wyjątkiem kwoty 9,9 tys. zł zapłaconej w dniu 
28 grudnia 2018 r. za cztery szafy biurowe na dokumenty, które zostały faktycznie 
dostarczone do PSSE dopiero 16 stycznia 2019 r. Nie wystąpiły przypadki 
nieterminowych płatności, skutkujących zapłaceniem odsetek, kar lub opłat. 

(akta kontroli str. 87-149) 

Na koniec: 2016 r., 2017 r. i 2018 r. w PSSE nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne. W ww. latach PSSE nie ponosiła wydatków z tytułu kar za nieterminowe 
regulowanie zobowiązań. 

(akta kontroli str. 63, 75-81, 87-92) 

Dyrektor PSSE podała, że obecny system finansowania PSSE, szczególnie 
przekazywania dodatkowych środków finansowych pod koniec roku, stwarza 
problemy związane z brakiem czasu na przeprowadzenie postępowań wg procedur 
zawartych w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień publicznych w PSSE. 
Jednocześnie są to środki finansowe niezbędne do realizacji podstawowych potrzeb 
Stacji, głównie sprzętowych. Plan wydatków otrzymywany od dysponenta wyższego 
stopnia jest niewystarczający do pokrycia potrzeb powstających w ciągu roku. 
Zmuszeni jesteśmy do daleko posuniętych oszczędności, przesuwania środków na 
wydatki rzeczowe, m.in. z wydatków płacowych i ich pochodnych.  

 (akta kontroli str. 168-173,177-178) 

2.3. W okresie objętym kontrolą przeciętne zatrudnienie w PSSE kształtowało się na 
następującym poziomie: 

 w 2016 r. ogółem 22,5 etatów (24 osoby), w tym: 13,6 w Dziale Nadzoru 
Sanitarnego (DNS), 7,9 w Dziale Ekonomiczno-Administracyjnym (DEA); 

 w 2017 r. ogółem 20,9 etatów (21 osób), w tym: 13,3 w DNS, 6,7 w DEA; 

 w 2018 r. ogółem 18,4 etatów (21 osób), w tym: 11,9 w DNS, 5,6 w DEA. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w PSSE 
wynosiło w 2016 r. 3.590,57 zł, w 2017 r. 3.948,85 zł, w 2018 r. 4.349,55 zł. 

W ocenie Dyrektora Stacji stan zatrudnienia w PSSE w latach 2016-2018 nie był 
wystarczający. Od 2016 r. nie ma etatu kierowcy, a czynności kierowcy wykonuje 
osoba zatrudniona na stanowisku konserwatora. Od 1 września 2017 r. brak jest 
obsady na stanowisku ds. obsługi prawnej. Obsługa taka jest świadczona na rzecz 
Stacji przez zewnętrzną kancelarię prawną na podstawie umowy zlecenia. Do końca 
2017 r. w dziale księgowości zatrudnione były dwie osoby. Od 1 stycznia 2018 r. 
zatrudniona jest jedna osoba (Główna księgowa). Brak jest zastępstwa w czasie 
urlopu lub ewentualnej absencji chorobowej, co nie zapewnia prawidłowego 
funkcjonowania jednostki. Dyrektor wyjaśniła, że zdaje sobie sprawę z potrzeby 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stacji, w tym w szczególności działu 
księgowości i będzie się starać o uzupełnienie obsady tego działu. Dotychczas nie 
składała pisemnych wniosków do LPWIS o zatrudnienie dodatkowych osób 
w PSSE, lecz jedynie rozmawiała o tym z LPWIS. 

(akta kontroli str.64, 168-173) 

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

                                                      
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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 W dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano zapłaty kwoty 9.900,02 zł za cztery szafy 1.
biurowe na dokumenty, które nie zostały dostarczone do tego dnia.  

Zgodnie z zawartą w dniu 20 grudnia 2018 r. umową sprzedaży przedmiotowe 
szafy miały zostać dostarczone do PSSE do dnia 28 grudnia 2018 r., a zapłata 
miała nastąpić w terminie wskazanym przez sprzedawcę na fakturze10. 
Aneksem z dnia 31 grudnia 2018 r. przesunięto termin dostawy szaf: 
maksymalnie do 31 stycznia 2019 r. Do przedmiotowego aneksu załączono 
pismo dostawcy z dnia 28 grudnia 2018 r., w którym wystąpił do PSSE 
o przesunięcie terminu dostawy mebli do 31 stycznia 2019 r., w związku ze 
stwierdzeniem wad materiału polegających na zawilgoceniu i napuchnięciu 
materiału w dolnej części szaf. 

Szafy zostały dostarczone do PSSE w dniu 16 stycznia 2019 r., tj. po upływie 
18 dni od dnia przekazania środków finansowych na konto dostawcy.  

Dyrektor PSSE wyjaśniła, że szafy zostały dostarczone do PSSE w dniu 
28 grudnia 2018 r. i ich montaż miał rozpocząć się tego samego dnia 
w godzinach popołudniowych. W czasie pomiędzy dostarczeniem elementów 
szaf i przygotowaniem pomieszczeń a ich rozpakowywaniem i montowaniem 
dokonano przelewu kwoty 9.900,02 zł na konto dostawcy. Tego samego dnia, 
lecz już po wykonaniu przelewu, sprzedawca złożył oświadczenie z prośbą 
o przesunięcie terminu ich dostawy. W związku ze stwierdzonymi wadami 
dostarczonych elementów, szafy musiały zostać zabrane przez dostawcę, 
a okres świąteczno-noworoczny nie sprzyjał natychmiastowemu zrealizowaniu 
zamówienia. 

(akta kontroli str. 87-92, 103-113, 168-173) 

W toku kontroli nie przedłożono dokumentacji na okoliczność stwierdzonych 
wad zakupionych szaf biurowych. 

Dyrektor PSSE wyjaśniła, że wiarygodność przekazanej przez dostawcę 
informacji o wadach jakościowych elementów dostarczanych szaf zweryfikowała 
wzrokowo w dniu 28 grudnia 2018 r. Nie zostało to jednak w jakikolwiek sposób 
udokumentowane pisemnie, np. w formie notatki służbowej, protokołu itd. 

(akta kontroli str. 87-92, 113, 168-173) 

 W sprawozdaniach jednostkowych Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 2.
sporządzonych za 2016 i 2017 r. w kolumnie 8 nie podano symboli dla statusu 
zatrudnienia pracowników PSSE, co było niezgodne z § 20 pkt 7 załącznika 
Nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej11. 

Główna księgowa wyjaśniła, że wszyscy pracownicy PSSE posiadają jeden 
status zatrudnienia (tj. 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń), a niepodanie tego statusu w sprawozdaniach RB-70 za 2016 
i 2017 rok było wynikiem przeoczenia. 

W sprawozdaniu RB-70 sporządzonym za 2018 r. został (zgodnie z przepisami 
ww. rozporządzenia MRiF z dnia 9 stycznia 2018 r.) podany symbol dla statusu 
zatrudnienia pracowników Stacji. 

(akta kontroli str. 83-86) 

                                                      
10  Zgodnie z wystawioną przez sprzedawcę fakturą Nr 2/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. termin jej płatności 

upływał w dniu 4 stycznia 2019 r. 
11  Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, ze zm. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 13 stycznia 2018 r. 

Od 13 stycznia 2018 r. zagadnienia te zostały uregulowane w § 17 pkt 7 załącznika Nr 34 do 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej Dz. U. poz. 109, ze zm. (dalej: rozporządzenie MRiF z dnia 9 stycznia 2018 r.). 
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PSSE terminowo odprowadzała zrealizowane dochody budżetowe. Wydatki były 
ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami i służyły realizacji celów Stacji, 
z wyjątkiem kwoty wydatkowanej na zakup szaf biurowych przed ich faktyczną 
dostawą.  

3. Efekty osiągnięte w wyniku realizacji zadań 

Zdefiniowane przez PSSE podzadania12 i działania13 były spójne z celem 
realizowanego zadania, do którego zostały przypisane. Planowane na lata 2016-
2017 mierniki dla podzadań i działań zostały wykonane, z wyjątkiem miernika dla 
działania 2.5.1.2 w 2016 r. określonego jako liczba osób objętych bezpośrednimi 
formami edukacji prozdrowotnej w stosunku do liczby mieszkańców powiatu 
parczewskiego. Plan zakładał objęcie tymi formami 20.900 osób, natomiast 
faktyczne wykonanie wyniosło 13.162 osób, tj. 63%. 
Dyrektor PSSE podała, że przyczyną nieosiągnięcia miernika, był zawyżony 
w 2016 r. plan w stosunku do liczby mieszkańców powiatu parczewskiego. 
W 2017 r. plan ten został skorygowany do poziomu 14 tys. osób14. 

(akta kontroli str. 179-226, 227, 229-230) 

W okresie objętym kontrolą PSSE przeprowadziła ogółem 3.699 kontroli, z tego: 
1.289 w 2016 r., 1.223 w 2017 r. i 1.187 w 2018 r.  

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego15, kontroli poddawano 
(w danym roku kalendarzowym) obiekty niekontrolowane w roku poprzednim, 
obiekty zatwierdzone w danym roku (nowe), obiekty, w których stwierdzono 
nieprawidłowości w latach poprzednich, obiekty o podwyższonym stopniu ryzyka 
(np. automaty do lodów, obiekty żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego), 
wszystkie szkoły i placówki oświatowe, podmioty lecznicze niepodlegające 
Starostwu Powiatowemu w Parczewie, obiekty usługowe i wodociągi itd. Inne 
obiekty niskiego ryzyka (np. apteki, punkty apteczne, cmentarze) poddawano 
kontroli, co dwa lata, a obiekty wysokiego ryzyka (np. sezonowe) – dwa razy do 
roku. 

Stwierdzono nieprawidłowości w trakcie ogółem 357 kontroli (9,7%), z tego: 
w 2016 r. w trakcie: 98 kontroli (7,6%), w 2017 r. w trakcie 169 kontroli (13,8%) 
i w 2018 r. w trakcie 90 kontroli (7,6%). 

Skontrolowano ogółem: 

 611 obiektów spośród 734 będących pod nadzorem PSSE w 2016 r., tj. 83,2%; 

 644 obiekty spośród 723 będących pod nadzorem PSSE w 2017 r., tj. 89,1%; 

 622 obiekty spośród 753 będących pod nadzorem PSSE w 2018 r., tj. 82,6%. 

Efektem tych kontroli było m.in.: 

 wydanie ogółem 1.252 decyzji płatniczych i merytorycznych, z tego: 363 
w 2016 r., 552 w 2017 r. i 337 w 2018 r.; 

                                                      
12  Tj. 20.5.1 Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, 20.5.2.W. Nadzór sanitarny i działalność 

kontrolno-inspekcyjna, 20.5.3 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych. 
13  Tj. 20.5.1.2 Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną, 20.5.2.1 Bieżący nadzór 

sanitarny, 20.5.3.1 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych. 
14  Do dnia zakończenia czynności kontrolnych (tj. do 25 stycznia 2019 r.) brak było danych dotyczących 

wykonania mierników w 2018 r., nie upłynął termin na przekazanie sprawozdania Rb-BZ1 określony w zał. 
nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793). 

15  Zarządzenie nr 153/2014 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie procedury 
przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością. 
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 nałożenie ogółem 70 mandatów na łączną kwotę 11.900 zł, z tego: 30 na kwotę 
5.500 zł w 2016 r., 24 na kwotę 4.050 zł w 2017 r. i 16 na kwotę 2.350 zł 
w 2018 r.; 

 pobranie ogółem 1.054 próbek, z tego: 427 w 2016 r., 326 w 2017 r. i 301 
w 2018 r.; 

 przeprowadzenie ogółem 433 badań, z tego 79 w 2016 r., 192 w 2017 r. i 162 
w 2018 r. 

Spośród pracowników PSSE, kontrole przeprowadzało: 

 14 pracowników w 2016 r. (na jednego przypadało 92 kontrole); 

 13 pracowników w 2017 r. (na jednego przypadało 94 kontrole); 

 12 pracowników w 2018 r. (na jednego przypadało 99 kontroli). 
(akta kontroli str. 150-164, 227) 

PSSE nie posiada własnego laboratorium. Badania na rzecz PSSE były w okresie 
objętym kontrolą wykonywane przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej lub WSSE w Lublinie. 

(akta kontroli str. 231) 

W latach 2016-2018 PSSE: 

 nie była kontrolowana przez: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie, 
WSSE w Lublinie ani przez Lubelski Urząd Wojewódzki; 

 Główny Inspektor Sanitarny nie wydawał PPIS w Parczewie poleceń 
dotyczących podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych 
oraz nie żądał od niego jakichkolwiek informacji w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 231) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
PSSE prawidłowo określiła podzadania i działania, mierniki realizacji celów oraz 
zrealizowała założone wartości mierników w 2017 r. i w 2016 r. (z wyjątkiem 
jednego). Częstotliwość przeprowadzanych kontroli w nadzorowanych obiektach 
była zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Wnioskowanie o przyznanie środków finansowych na realizację zadań po 1.
rzetelnej analizie możliwości ich wykorzystania. 

 Rzetelne sporządzanie formularzy planistycznych RZ-2. 2.

 Dokonywanie zapłaty za zakupione towary po wykonaniu przedmiotu umowy 3.
(dostarczenia towaru) przez dostawcę. 

4. Wyeliminowanie rozbieżności między faktycznie istniejącą strukturą 
organizacyjną Stacji a strukturą określoną w regulaminie organizacyjnym.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 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 wykonania wniosków 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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. 

Lublin, dnia 15 marca 2019 r. 

Kontroler p.o. Dyrektor  
Edward Szempruch 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 
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