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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Lubelskim, ul. Puławska 1, 
24-300 Opole Lubelskie (dalej: PSSE lub Stacja) 

Renata Kunc-Kozioł, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, od 29.03.2018 r. 
(dalej: PPIS lub Powiatowy Inspektor) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Elżbieta 
Sempoch, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, od 01.04.2013 r. do 
28.03.2018 r. 

1. Planowanie środków finansowych na funkcjonowanie 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 

Katarzyna Kuzioła, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/9/2019 z 08.01.2019 r.  

 (akta kontroli t. I str.1-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie rzetelnie identyfikowano bieżące potrzeby Stacji 
i podejmowano działania w celu ich realizacji, szczególnie intensywne i skuteczne 
w 2018 r. Zgłoszone potrzeby finansowe były uzasadnione i służyły zapewnieniu 
realizacji zadań PSSE na odpowiednim poziomie.  

Badanie próby wydatków PSSE wykazało nieprawidłowości polegające na 
zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu płatności niezgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3. Również kontrola terminowości 
odprowadzania dochodów wykazała jeden przypadek nieterminowego ich 
przekazania. 

PPIS prawidłowo określił podzadania i mierniki realizacji celów w budżecie 
zadaniowym, a odchylenia uzyskanych wartości mierników od planowanej ich 
wartości były uzasadnione. W rocznych sprawozdaniach z wykonania wydatków 
budżetu państwa i budżetu środków europejskich Rb-BZ1 w latach 2016-2018 
wykazano nieprawidłowe dane w zakresie jednego miernika, wskutek przyjęcia 
błędnej liczby kontroli do jego wyliczenia. 

                                                      
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. 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie środków finansowych na funkcjonowanie 
stacji sanitarno-epidemiologicznej 

1.1. W latach 2016-2018 komórki organizacyjne PSSE zgłaszały do PPIS potrzeby 
związane z bieżącą realizacją zadań. Wnioskowały m.in. o zakup materiałów 
biurowych, sprzętu komputerowego, akcesoriów i programów, np. do sporządzania 
sprawozdań. Oddział Nadzoru Sanitarnego zidentyfikował ponadto potrzeby 
dotyczące zakupu termometrów, testów biologicznych, reagentów, palnika 
gazowego do dezynfekcji termicznej, komputerowego rejestratora temperatury, 
szafy chłodniczej. Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zgłosiło 
potrzeby w zakresie m.in. wydruków i laminatu materiałów oświatowych, zakupu 
opasek odblaskowych i aparatu fotograficznego.  

Z informacji PPIS wynika, że po objęciu obowiązków Dyrektora PSSE 
zidentyfikowała potrzeby, które były niezbędne do zapewnienia bieżącego 
funkcjonowania, np. brak niszczarki, kluczy do drzwi do poszczególnych Sekcji, 
rollapu z logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kserokopiarki, nakładek 
antypoślizgowych na schody. Pomieszczenia PSSE wymagały malowania i remontu 
(widoczne zacieki, brudne ściany z odpryskami farby, panele z widocznymi 
ubytkami, blaty po laboratorium uniemożliwiające prawidłowe ustawienie urządzeń 
chłodniczych do przechowywania szczepionek, źle umocowany parapet, 
niedostosowana instalacja elektryczna). Brakowało też odpowiednich mebli 
biurowych (np. krzeseł obrotowych, biurek), sprzętu komputerowego (komputerów 
z odpowiednią pamięcią, laptopa do pracy w terenie, serwera) oraz innego 
wyposażenia (lodówek do przechowywania preparatów szczepionkowych wraz 
z  monitoringiem, termometru wzorcowanego do pomiaru temperatury 
w urządzeniach chłodniczych podczas rutynowych kontroli). Wskazane potrzeby 
zostały zrealizowane w 2018 r. (z wyjątkiem remontu parapetu i ułożenia 
zakupionych paneli). PSSE nie posiada tez samochodu służbowego, jego zakup 
zgłoszono do projektu budżetu na 2020 r. Powiatowy Inspektor wyjaśniła, że 
„Państwowa Inspekcja Sanitarna jest jednostką kontrolującą, która sprawuje nadzór 
m.in. nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać sprzęt czy 
pomieszczenia. Nie mogłam się pogodzić z faktem, że w stosunku do podmiotów, 
w których stwierdzone są nieprawidłowości, dotyczące m.in. stanu technicznego 
i wydawane są decyzje, a w siedzibie PSSE są brudne ściany, ubytki farby, kłębiące 
się kable na podłodze, powycierane panele, itp. W mojej ocenie Inspekcja Sanitarna 
musi nie tylko wymagać od innych, ale również sama kierować się tymi zasadami 
w stosunku do siebie, gdyż traci wiarygodność”.  

W badanym okresie potrzeby były realizowane w miarę pozyskiwania dodatkowych 
środków finansowych (zwiększenia planu wydatków): 

– na wnioski PSSE z 10.10.2016 r. i 07.12.2016 r. o zwiększenie planu wydatków 
bieżących łącznie o kwotę 14,1 tys. zł w związku z koniecznością wypłaty 
ekwiwalentu pieniężnego pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia, 
zakupu probówek z podłożem transportowym, zapłaty należności wynikających 
z not księgowych wystawionych przez PSSE w Lublinie za materiały medyczne 
zużyte do przeprowadzanych badań laboratoryjnych, zakupu taśm 

                                                      
4  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. 
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antypoślizgowych samoprzylepnych na schody, laptopa i drukarki. Decyzją 
nr 19 Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej: LPWIS) plan 
wydatków PSSE został zwiększony o 5 tys. zł; 

– na wnioski PSSE z 16.03.2017 r., 20.04.2017 r., 27.09.2017 r. i 17.11.2017 r. 
o zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 39,5 tys. zł, na wypłatę nagród 
jubileuszowych, wymianę paneli podłogowych oraz odnowienia ścian w PSSE, 
wymianę i uzupełnienia sprzętu komputerowego, zakupu dwóch laptopów, 
drukarki oraz usług transportowych. Decyzjami nr 17 i 24 LPWIS plan wydatków 
PSSE został zwiększony łącznie o 8 tys. zł; 

– na wnioski PSSE z 27.09.2018 r., 27.10.2018 r. i 11.12.2018 r. o zwiększenie 
planu wydatków łącznie w kwocie 105,3 tys. zł, w związku z koniecznością: 
zakupu kserokopiarki, częściowej wymiany przestarzałego sprzętu 
informatycznego, zakupu samoprzylepnych taśm antypoślizgowych na schody 
zewnętrzne w celu zapobiegnięcia kontuzjom pracowników i petentów, 
gruntownego remontu pomieszczeń PSSE, realizacji zobowiązań bieżących, 
zakupu serwera, odnowienia i remontu większości pomieszczeń, wymiany 
mebli, oświetlenia i paneli na podłogach w kilku pomieszczeniach, zakupu 
nowego urządzenia chłodniczego w celu zabezpieczenia szczepionek, wymiany 
przestarzałego komputerowego rejestratora temperatury przeznaczonego do 
pomiaru i rejestracji temperatury w urządzeniach chłodniczych. Decyzjami nr 18, 
22 i 28 LPWIS plan wydatków PSSE został zwiększony ogółem o 82 tys. zł.  

Ponadto pismem z 27.12.2018 r. PSSE wystąpiła do LPWIS o rozważenie 
możliwości zakupu samochodu służbowego na potrzeby pracowników PSSE w celu 
sprawowania bieżącego i zapobiegawczego nadzoru na terenie objętym nadzorem 
przez PPIS oraz obniżenia kosztów przejazdów prowadzonych w związku 
z wykonywanymi czynnościami kontrolnymi i nadzorem. Zakup samochodu został 
ujęty w formularzu planistycznym RZ-2 Środki budżetu państwa przeznaczone na 
finansowanie inwestycji wraz z omówieniem na rok 2020. PSSE nie składała 
formularzy RZ-2 na lata 2016-2019. 

(akta kontroli t. I str. 31-33, 409-424, 465-547) 

1.2. W latach 2016-2018 przedstawiciele poszczególnych Sekcji PSSE (jedna lub 
dwie osoby) uczestniczyli w 16 szkoleniach zewnętrznych (poza siedzibą 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, dalej: WSSE), 
93 zorganizowanych przez WSSE, 66 wewnętrznych. Zgodnie z obowiązującą 
w PSSE procedurą, pracownicy po odbyciu szkolenia przeprowadzali szkolenia 
kaskadowo dla pozostałych pracowników w Sekcji.  

PPIS wskazała, że w Stacji nie ma planu szkoleń, z powodu niewystarczających 
środków finansowych planowanych na ten cel (1 tys. zł). Większość szkoleń odbywa 
się w WSSE. Są prowadzone bezpośrednio przez kierowników poszczególnych 
Sekcji, bądź przez pracowników, którzy uczestniczą w szkoleniach zewnętrznych 
i prowadzą szkolenia kaskadowo dla podległych PSSE. Niejednokrotnie do siedziby 
WSSE są zapraszane osoby z zewnątrz, które są ogólnopolskimi autorytetami 
w określonej dziedzinie i prowadzą wykłady dla pracowników Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej z całego województwa. Taki system szkoleń jest bardzo pożądany, 
pozwala na zdobycie wiedzy przez większą liczbę pracowników PSSE przy 
zmniejszonym nakładzie finansowym. 

 (akta kontroli t. I str. 530-547) 
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1.3. W badanym okresie zidentyfikowane zostały potrzeby dotyczące zatrudnienia 
pracowników. W 2017 r. wystąpiono o zwiększenie zatrudnienia o 1,25 etatu5, 
sfinansowane w ramach budżetu PSSE, na co LPWIS wyraził zgodę. W okresie od 
maja 2018 r. do stycznia 2019 r. skierowano siedem wniosków dotyczących 
zwiększenia zatrudnienia, w tym: 
– zorganizowanie dla dwóch osób stażu z obowiązkiem zatrudnienia na 0,5 etatu 

na okres trzech miesięcy w Sekcji HŻŻiPU (w związku z rozwiązaniem stosunku 
pracy z pracownikiem z dniem 01.06.2018 r. oraz długotrwałym zwolnieniem 
lekarskim drugiego pracownika) oraz o zmianę wymiaru czasu pracy dwóch 
osób zatrudnionych w tej Sekcji z 0,5 etatu na pełny wymiar; 

– zatrudnienie pracownika: ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 
w wymiarze 0,5 etatu od 01.06.2018 r., w związku z odejściem pracownika na 
emeryturę z dniem 15.05.2018 r.,  

– zatrudnienie pracownika na stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, 
w związku z koniecznością wsparcia pracownika na tym stanowisku, 

– zatrudnienie Głównego Księgowego w wymiarze 0,5 etatu od dnia 05.11.2018 r. 
(w związku z odejściem z pracy z dniem 30.11.2018 r. Głównego Księgowego), 
a następnie o zwiększenie wymiaru czasu pracy do pełnego wymiaru. 

Ww. wnioski zostały zaakceptowane przez LPWIS, na zatrudnienie pracownika 
ds. Higieny Dzieci i Młodzieży przyznane zostały dodatkowe środki finansowe, 
pozostałe zwiększenia miały być finansowane w ramach budżetu PSSE. 

(akta kontroli t. I str. 465-547) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. Potrzeby sprzętowe i szkoleniowe Stacji były rzetelnie 
identyfikowane, podejmowano też skuteczne działania w celu ich realizacji 
i zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania działalności PSSE. 

2. Analiza porównawcza dochodów i ocena realizacji 
wydatków 

2.1. W 2018 r. dochody PSSE zostały zrealizowane w wysokości 50,8 tys. zł, były 
o 1,6% wyższe od wykonanych w 2017 r. (50,0 tys. zł) i o 30,1% niższe od 
zrealizowanych w 2016 r. (72,7 tys. zł). Głównymi źródłami dochodów były wpływy 
z opłat za czynności kontrolne i zlecone badania, które w latach 2016-2018 wyniosły 
169,7 tys. zł i stanowiły ponad 97% dochodów ogółem. 

Plan dochodów został przekroczony w 2016 r. (o 20,7 tys. zł, tj. o 39,8%) i w 2018 r. 
(o 10,8 tys. zł, tj. o 27%), głównie w wyniku wydania większej liczby decyzji 
w sprawie opłat w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości podczas 
prowadzonych kontroli, opłat z tytułu kontroli granicznych związanych z eksportem 
żywności. Dochody w 2017 r. były o 44 tys. zł (tj. o 46,8%) niższe od planu, głównie 
w wyniku zmiany zasad rozliczania między stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, 
w których funkcjonują laboratoria i które nie posiadają laboratorium w swojej 
strukturze. 
(akta kontroli t. II str. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 108, 110, 112, 116, 119, 124, 

128, 132-133, 136) 

Na koniec 2018 r. zaległości z tytułu dochodów budżetowych wyniosły 59,8 tys. zł 
i były wyższe od zaległości na koniec 2017 r. (58 tys. zł) i 2016 r. (53,8 tys. zł). 

                                                      
5  Jeden etat do sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (dalej: HŻŻiPU) i 0,25 etatu dla 

informatyka, któremu powierzono obowiązki związane z zamówieniami materiałów i usług oraz OC. 
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Dotyczyły głównie nieuregulowanych grzywien, nakładanych na osoby uchylające 
się od wykonania zaleceń pokontrolnych, w celu przymuszenia do ich wykonania. 

 (akta kontroli t. II str. 124, 128, 132-133, 137) 

Kontrolą objęto terminowość odprowadzania uzyskanych przez PSSE dochodów 
budżetowych w miesiącach maj i grudzień 2016 r., 2017 r. i 2018 r. w kwocie 
ogółem 27,1 tys. zł. Stwierdzono, że pobrane dochody – z wyjątkiem kwoty 
561,61 zł – zostały przekazane na rachunek budżetu państwa w terminach 
określonych w § 4 ust. 2 oraz § 22 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa6.  

(akta kontroli t. I str. 200-210, 250-288) 

2.2. Wydatki PSSE w 2018 r. zrealizowane były w kwocie 1.283,9 tys. zł, stanowiły 
99,4% planu po zmianach i były o 4,2% wyższe od wydatków poniesionych 
w 2017 r. (1.231,7 tys. zł) i o 7,9% od wykonanych w 2016 r. (1.190,0 tys. zł). 
Przeznaczone zostały głównie (w ponad 80%) na wynagrodzenia pracowników 
PSSE i pochodne od wynagrodzeń. W 2018 r. nie dokonywano wydatków 
majątkowych. 

 (akta kontroli t. I str.98, 106, 120, 125, 129, 134, 138) 

Wg wyjaśnienia PPIS bariery zidentyfikowane w działalności Stacji dotyczyły: 
– niskiej konkurencyjności PSSE jako pracodawcy. W okresie ostatnich 

10 miesięcy wypowiedzenie złożyły cztery młode, dobrze wykształcone osoby, 
z powodu niskiego uposażenia, stresu związanego z pracą i konieczności 
ponoszenia z własnych środków finansowych kosztów dokształcania; 

– złego stanu technicznego pomieszczeń pracy. W momencie objęcia funkcji 
przez PPIS w budynku były zniszczone ściany, widoczne zacieki na suficie, 
powycierane panele, braki krzeseł obrotowych, sekretariat w zabudowie ze 
sklejki, boazeria, nieprzyjemny zapach, brakowało centrali telefonicznej i linii 
telefonicznych, a telefon stacjonarny w sekretariacie nie umożliwiał prowadzenia 
rozmów poza sekretariatem; 

– braku samochodu służbowego i etatu kierowcy. Do realizacji zadań w terenie 
wynajmowany jest samochód lub pracownicy używają samochodu prywatnego. 
Przeprowadzanie czynności kontrolnych niejednokrotnie wiąże się ze stresem, 
pracownicy są zmęczeni samą kontrolą, niejednokrotnie w drodze powrotnej 
rozmyślają jeszcze o stwierdzonych nieprawidłowościach, a prowadzenie 
samochodu wymaga skupienia i rozwagi. Niektóre pobierane próby żywności, 
czy wody, są bardzo ciężkie i pomimo, że są to nieduże odległości również 
trzeba podjechać po nie samochodem. 

(akta kontroli t. I str. 31-33, 409-424, 465-523, 528-537) 

Badaniem objęto wydatki wykonane w 2018 r. na kwotę 53 tys. zł, poniesione na 
zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, szkolenia, 
delegacje.  
W 10 przypadkach podstawą dokonania wydatków były umowy na wykonanie prac 
remontowych, malarskich, elektrycznych i innych. W czterech umowach na kwotę 
9,8 tys. zł termin wykonania prac i termin płatności określone zostały na styczeń 
następnego roku budżetowego. Zaciągnięcie tych zobowiązań nie miało skutków 
finansowych dla budżetu roku następnego, ponieważ należność wykonawcy za 
wykonanie umów została uregulowana w grudniu 2018 r., pomimo że w przypadku 
umowy na kwotę 2,1 tys. zł zakończenie realizacji zadania nastąpiło dopiero 
w styczniu 2019 r.  

                                                      
6  Dz. U. z 2018 r. poz. 2225. 
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Objęte badaniem wydatki zostały poniesione – oprócz kwoty 73,80 zł – w granicach 
kwot określonych w planie finansowym. Wydatki z tytułu sześciu umów na 
wykonanie prac remontowych, malarskich, elektrycznych i innych (na kwotę 
11,1 tys. zł) zostały ujęte w niewłaściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.  

(akta kontroli t. I str.289-335, 425-460, 524-547) 

2.3. Zobowiązania PSSE na koniec 2016 r. wyniosły 87,9 tys. zł, 2017 r. – 
86,9 tys. zł i 2018 r. – 81,8 tys. zł i wynikały głównie z naliczenia dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz kosztów funkcjonowania Stacji 
w grudniu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, PSSE nie ponosiła też 
wydatków z tytułu kar za nieterminowe regulowanie zobowiązań.  

(akta kontroli t. II str.125, 129, 134) 

2.4. Zatrudnienie w PSSE na 31.12.2018 r. wynosiło 21 osób (w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych) i było o prawie dwa etaty wyższe od stanu zatrudnienia na 
koniec 2017 r. i 2016 r. r. W Oddziale Nadzoru Sanitarnego zatrudnionych było 14 
osób, a na stanowisku ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – jedna osoba. 

Według wyjaśnienia PPIS, braki kadrowe występowały głównie w sekcjach HŻŻiPU 
oraz Higieny Dzieci i Młodzieży, w których w 2018 r. (odpowiednio od czerwca 
i grudnia) zatrudniono dwie i jedną osobę. Stan zatrudnienia w tych sekcjach na 
koniec stycznia 2019 r. wynosił pięć i dwie osoby. Jednak zgodnie z obowiązującą 
w PSSE procedurą nowo zatrudniony pracownik musi przez sześć miesięcy 
współuczestniczyć w wykonywaniu kontroli wraz z doświadczonym pracownikiem 
Sekcji, w celu zdobycia praktycznego doświadczenia. Ponadto w 2018 r. 
wypowiedzenie z pracy złożył główny księgowy, od listopada 2018 r. zatrudniono na 
tym stanowisku nowego pracownika w wymiarze 0,5 etatu, a od 3.01.2019 r. – 
w wymiarze pełnego etatu. 

(akta kontroli t. I str. 465-485, 528-537, t. II str. 72-74) 

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

 Dochody w kwocie 561,61 zł uzyskane w okresie od 21 do 25.05.2016 r. nie 1.
zostały odprowadzone na rachunek Ministerstwa Finansów w terminie do 
31.05.2016 r. Przekazano je dopiero 3.06.2016 r., łącznie z dochodami 
uzyskanymi w okresie od 26 do 31.05.2016 r., w łącznej kwocie 1.790,21 zł. 

Według § 4 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, dochody pobierane 
przez państwowe jednostki budżetowe są przekazywane przez te jednostki wg 
stanu środków na 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.  

Główna Księgowa wyjaśniła, że dochody nie zostały odprowadzone z powodu 
przeoczenia. 

(akta kontroli t. I str. 250-288, 524-527) 

 W dniu 14.12.2018 r. PSSE dokonała zapłaty za przegląd kasy fiskalnej 2.
(faktura nr 1277/PON/2018 z dnia 04.12.2018 r.) na kwotę 73,80 zł, pomimo 
nieposiadania środków w planie finansowym na ten cel (§ 4270). Na dzień 
13.12.2018 r. plan finansowy i wykonanie wydatków w § 4270 wynosiło 
1.504,30 zł. Plan wydatków w tym paragrafie zwiększono o 78,30 zł (do kwoty 
1.578,10 zł) decyzją LPWIS z 20.12.2018 r. na wniosek PPIS z dnia 
19.12.2018 r. 

Według art. 44 ust. 1 pkt 3 oraz art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 
wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych 
w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Główna Księgowa wyjaśniła, że plan finansowy został przekroczony w związku 
opłaceniem faktury za okresowy przegląd kasy fiskalnej, który w poprzednich 
latach też był księgowany w § 4270. W grudniu żeby móc zapłacić fakturę 
z tego paragrafu musiała zrobić przesunięcie planu o kwotę 73,80 zł. 

(akta kontroli t. I str.289, 302-303, 524-527, tom II str. 179-182) 

 W 2018 r. wydatki na łączną kwotę 11.088,70 zł zostały zaksięgowane 3.
w § 4300 - Zakup usług pozostałych, zamiast w § 4270 - Zakup usług 
remontowych: 

– zapłata w dniu 25.07.2018 r. za rachunek nr 3 z 29.06.2018 r. na kwotę 
800,00 zł za usługę malowania dwóch pomieszczeń wraz z własnym 
materiałem, wykonaną na podstawie umowy na wykonanie prac malarskich 
zawartej w dniu 11.06.2018 r.; 

– zapłata w dniu 24.08.2018 r. za rachunek nr 4 z 01.08.2018 r. na kwotę 
400,00 zł za usługę malowania pokoju wraz z materiałem, wykonaną na 
podstawie umowy na wykonanie prac malarskich zawartej w dniu 
17.07.2018 r.; 

– zapłata w dniu 27.12.2018 r. za rachunek nr 12 z 27.12.2018 r. na kwotę 
2.100,00 zł za usługę zerwania boazerii, wyrównania powierzchni ścian 
i pomalowania farbą, wykonaną na podstawie umowy na wykonanie prac 
malarskich zawartej w dniu 17.12.2018 r.; 

– zapłata w dniu 28.12.2018 r. za fakturę nr 06/12/2018 z 28.12.2018 r. na 
kwotę 2.700 zł za wymianę uszkodzonych elementów instalacji 
elektrycznej, wykonaną na podstawie umowy na wykonanie prac 
elektrycznych zawartej w dniu 28.12.2018 r.; 

– zapłata w dniu 28.12.2018 r. za fakturę nr 07/12/2018 z 28.12.2018 r. na 
kwotę 3.000 zł za usługę budowlaną – malowanie pomieszczeń i układanie 
paneli, wykonaną na podstawie umowy na wykonanie prac remontowych 
zawartej w dniu 28.12.2018 r.; 

– zapłata w dniu 31.12.2018 r. za fakturę nr 10/12/2018 z 31.12.2018 r. na 
kwotę 2.088,70 zł za usługę budowlaną – malowanie korytarza, wykonaną 
na podstawie umowy na wykonanie prac remontowych zawartej w dniu 
28.12.2018 r. 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych7, § 427 (z odpowiednią czwartą cyfrą) obejmuje wydatki na 
zakup usług remontowych, w szczególności usługi budowlano-montażowe, 
w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków. 

Główna Księgowa wyjaśniła, że wydatki na usługi remontowe dot. malowania 
pomieszczeń mogły być zaksięgowane w § 4300, jeśli nie było środków 
w § 4270 i nie można było zrobić wcześniej przesunięcia na § 4270, aby 
prawidłowo zaksięgować fakturę. Zauważyła, że zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane8 remont to „wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
Wg wyroku WSA w Bydgoszczy II SA/Bd 478/16, warunkiem uznania prac za 
remont jest odtwarzanie stanu pierwotnego, poprzez wymianę określonych 

                                                      
7  Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm. 
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elementów, częstokroć przy użyciu bardziej nowatorskich materiałów. Tym 
remont odróżnia się od bieżącej konserwacji, która polega wyłącznie na 
dokonywaniu zabiegów mających na celu zachowanie danej konstrukcji 
w należytym stanie. W odczuciu Głównej Księgowej usługa malowania jest 
formą bieżącej konserwacji pomieszczeń, gdyż też ulegają zabrudzeniu, a nie 
remontem.  

(akta kontroli t. I str. 425-464, 528-547) 

 W dniu 28.12.2018 r. Powiatowy Inspektor zawarła cztery umowy na realizację 4.
usług, w których termin zakończenia prac ustalono na 30 lub 31.01.2019 r., 
a termin płatności – na 30 dni od otrzymania faktury: 

– umowa na wykonanie prac remontowych (m.in. wyrównanie ścian, 
wykonanie sufitu podwieszanego, malowanie pomieszczeń i układanie 
paneli) na kwotę 3.000 zł,  

– umowa na wykonanie prac remontowych (malowanie powierzchni ścian 
w korytarzu i wycięcie rur gazowych) na kwotę 2.088,70 zł, 

– umowa na wykonanie prac elektrycznych (wymiana oświetlenia 
i uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej) na kwotę 2.700 zł, 

– umowa o dzieło dot. wymiany uszkodzonej tablicy rozdzielczej 
i modernizacji przyłączy internetowych na kwotę 2.100 zł.  

Ww. umowy nie miały skutków finansowych w 2019 r., gdyż płatności z ich 
tytułu zostały dokonane do końca grudnia 2018 r. W trzech przypadkach 
zadania zostały zrealizowane w tym terminie, w jednym – zakończenie 
wykonania zadania nastąpiło dopiero w styczniu 2019 r. (nieprawidłowość 
została opisana w pkt 5). 

Zawarcie umów z terminem wykonania zadań i terminem płatności określonym 
na 2019 r. stanowiło zaciągnięcie zobowiązania na kolejny rok budżetowy.  

Art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że jednostki sektora 
finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym 
roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki. 

Powiatowy Inspektor wyjaśniła, że termin zakończenia prac w umowach 
określony został na 30/31.01.2019 r. z obawy, że jakieś drobne prace związane 
z wykończeniem lub uzupełnieniem niektórych elementów mogą być rozłożone 
w czasie, a chciała mieć pewność, że środki finansowe zostaną dobrze 
wykorzystane. 

 (akta kontroli t. I str. 425-436, 446-456, 461-464, 528-547) 

 W dniu 31.12.2018 r. zapłacono kwotę 2.088,70 zł z tytułu umowy zawartej 5.
28.12.2018 r. na malowanie powierzchni ścian i wycięcie rur gazowych 
w korytarzu, pomimo że wykonanie zadania zakończone zostało dopiero 
w pierwszej połowie stycznia 2019 r.  

Zgodnie z § 2 ust. 1 termin rozpoczęcia prac ustalony został na 29.12.2018 r., 
a zakończenia na 31.01.2019 r. Wg § 3 ust. 1 umowy, zamawiający zapłaci na 
rzecz wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 
wystawionej przez wykonawcę.  

Faktura nr 10/12/2018 z dnia 31.12.2018 r. za usługę budowlaną – malowanie 
korytarza na kwotę 2.088,70 zł wpłynęła do PSSE 31.12.2018 r. Termin 
płatności na fakturze określono na 03.01.2019 r. 

Powiatowy Inspektor wyjaśniła, że prace zostały rozpoczęte w grudniu 2018 r., 
ale w wyniku problemów kadrowych po stronie wykonawcy zostały zakończone 
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w pierwszej połowie stycznia 2019 r. Zleceniobiorca podczas zawierania 
umowy poinformował, że mimo terminu określonego w umowie prace zostaną 
wykonane do końca grudnia. 

(akta kontroli t. I str. 431-436, 461-464, 538-541) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. W badanej próbie wydatków stwierdzono nieprawidłowości, 
polegające na zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu płatności niezgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych. Badanie terminowości odprowadzania 
dochodów wykazało jeden przypadek nieterminowego ich przekazania.  

3. Efekty osiągnięte w wyniku realizacji zadań 

3.1. Zdefiniowane w PSSE podzadania były spójne z celem zadań, do których 
zostały przypisane. Ich cele i mierniki realizacji były określane zarządzeniami 
Dyrektora PSSE9 w sprawie określenia realizowanych zadań, podzadań i działań, 
celów i mierników oraz wskaźników dotyczących rozliczania budżetu zadaniowego. 
PSSE realizował trzy podzadania:  
– 20.5.1 – Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, którego celem 

była aktywizacja środowiska szkolnego na rzecz kształtowania właściwych 
postaw prozdrowotnych; 

– 20.5.2 – Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna, którego celem 
było nadzorowanie warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach 
nadzorowanych; 

– 20.5.3 – Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, którego celem było 
zapobieganie chorobom zakaźnym. 

 (akta kontroli t. I str. 538-545, t. II str. 140-145) 

Planowane i wykonane wartości mierników dla poszczególnych podzadań wyniosły:  
– podzadanie 20.5.1 – miernik „liczba uczniów objętych programami 

profilaktycznymi w stosunku do liczby uczniów w szkołach w województwie 
lubelskim/ powiecie opolskim” zaplanowany został na 2016 r. w wysokości 
3380/7380, na 2017 r. 3000/7380, na 2018 r. 3000/7380, wykonanie wyniosło 
odpowiednio: 7911/7596, 2949/7912, 3506/7380; 

– podzadanie 20.5.2 – miernik „liczba kontroli wykonywanych do liczby obiektów 
nadzorowanych” zaplanowany został na 2016 r. w wysokości 1301/1739, na 
2017 r. 1240/1750, na 2018 r. 1300/2861, wykonanie wyniosło odpowiednio: 
1292/1339, 1266/3055, 1048/3188. W sprawozdaniach Rb-BZ1 za 2017 r. 
i 2018 r. dla wyliczenia mierników przyjęto nieprawidłową liczbę kontroli (1264 
w 2017r. i 1010 w 2018 r.). W trakcie kontroli sporządzono korektę 
sprawozdania Rb-BZ1 za 2018 r.; 

– podzadanie 20.5.3 – miernik wyliczany jako liczba osób, które zachorowały na 
choroby zakaźne do liczby mieszkańców powiatu, zaplanowany został na 
2016 r. w wysokości 1112/61542, na 2017 r. 4600/60764, na 2018 r. 
5500/60406, wykonanie wyniosło 5419/61542, 6572/60764, 9048/60406.  

Odchylenia wartości uzyskanych mierników wynikały z większej niż planowano 
liczby uczniów, która przystąpiła do realizacji programów profilaktycznych; mniejszej 
liczby kontroli z powodu braku pracowników (jeden pracownik przebywał na zasiłku 
rehabilitacyjnym, drugi rozwiązał stosunek pracy, a nowo zatrudnione osoby nie 
prowadziły samodzielnych kontroli); wzrostu zachorowań na: grypę sezonową 
i zachorowania grypopodobne, ospę wietrzną i wystąpienia ogniska choroby 
przenoszonej drogą pokarmową. 

                                                      
9  Nr 3/2016 z 22.03.2016 r., Nr 2/2017 z 03.02.2017 r. i Nr 1/2018 z 15.02.2018 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

Według wyjaśnienia PPIS, określenie miernika „liczba osób, które zachorowały na 
choroby zakaźne do liczby mieszkańców województwa/powiatu” było mało 
precyzyjne i w roku 2019 jako propozycję karty miernika przedstawiono liczbę 
zgłoszeń zachorowań/podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne do liczby 
mieszkańców powiatu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez swoje 
działania (pisma dotyczące konieczności zgłoszeń przez lekarzy chorób zakaźnych, 
egzekwowanie ww. obowiązku podczas kontroli) mają bezpośredni wpływ na 
zgłaszalność chorób przez lekarzy, pośrednio wpływają też na ograniczenie 
zachorowalności na niektóre choroby zakaźne (np. zaszczepienie populacji, 
promowanie zdrowego stylu życia, przekazywanie informacji na temat badań 
profilaktycznych, itp.). 

W latach 2016-2018 skontrolowano odpowiednio 1551, 1608 i 1048 obiektów, 
z których w 131, 153 i 121 stwierdzono nieprawidłowości. W obiektach tych 
przeprowadzono odpowiednio 1552, 1677 i 1446 kontroli10, tj. na jednego 
pracownika przeprowadzającego kontrolę przypadało odpowiednio: 111, 120 i 121 
kontroli.  

(akta kontroli t. I str. 368-408, t. II str. 87-90, 140-168) 

3.2. W okresie objętym kontrolą Główny Inspektor Sanitarny nie wydawał 
Powiatowemu Inspektorowi poleceń dotyczących podjęcia określonych czynności 
zapobiegawczych lub kontrolnych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 
sanitarnego.  

(akta kontroli t I str. 528-537) 

3.3. W okresie objętym kontrolą działalność PSSE była kontrolowana przez: 
1) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie, w dniu 15.09.2016 r., 

w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania 
szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej; w wyniku 
kontroli stwierdzono, że PSSE posiada oraz realizuje procedurę i instrukcje 
robocze w kontrolowanej dziedzinie; 

2) WSSE w dniu 07.07.2016 r., w zakresie realizacji zaleceń dotyczących nadzoru 
nad warunkami higieny pracy oraz postępowań administracyjnych w sprawach 
chorób zawodowych po kontroli przeprowadzonej w dniu 26.11.2015 r. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że zalecenia zostały wykonane; 

3) WSSE w dniu 30.11.2017 r., w zakresie realizacji zadań dotyczących środków 
zastępczych, w której stwierdzono prawidłowe wykonywanie kontrolowanych 
zadań; 

4) Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, w okresie od 29.10 do 30.11.2018 r., 
w zakresie prawidłowości pobierania i odprowadzania dochodów na rachunek 
budżetu państwa, ponoszenia wydatków w ramach planu finansowego oraz 
wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na regulację wynagrodzeń 
pracowników Stacji. Protokół kontroli nie został przekazany PSSE do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych NIK (tj. do 12.02.2018 r.). 

 (akta kontroli t. I str. 4-30, 34-199) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Do wyliczenia miernika dla podzadania 20.5.2 – Nadzór sanitarny i działalność 
kontrolno-inspekcyjna, wykazanego w rocznych sprawozdaniach Rb-BZ1 za lata 
2017-2018, przyjęto nieprawidłową liczbę przeprowadzonych kontroli.  
W sprawozdaniach tych wykazano 1264 kontrole w 2017 r. i 1010 w 2018 r. 
Faktyczna liczba kontroli wyniosła 1266 w 2017 r. i 1048 w 2018 r. Danych w tym 

                                                      
10  Dane wg sprawozdań MZ-45. Różnica w stosunku do danych przyjętych do wyliczenia miernika dla 

podzadania 20.5.2 wynika z metodologii liczenia miernika (nieujmowanie wywiadów i wizytacji). 
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zakresie nie weryfikowano pod względem zgodności z wykazanymi 
w sprawozdaniach MZ-45 z działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie 
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. 

Ponadto w sprawozdaniu MZ-45 za I kwartał 2018 r. wykazano nieprawidłową 
liczbę kontroli (244 zamiast 242). Miało to wpływ na prawidłowość danych 
wykazywanych narastająco w kolejnych kwartałach w tym sprawozdaniu. 

Powiatowy Inspektor wyjaśniła, że dane do sprawozdań Rb-BZ1 przygotowywane 
były przez poszczególne sekcje i stanowiska. Popełniony błąd w jednym 
sprawozdaniu indukował nieprawidłowości w drugim sprawozdaniu. Brak czasu 
spowodował, że sprawozdania nie zostały poprawnie zweryfikowane. Za rok 2018 
została sporządzona korekta. 

(akta kontroli t. I str.368-408, 538-545) 

PPIS prawidłowo określił podzadania i mierniki realizacji celów w budżecie 
zadaniowym, a odchylenia uzyskanych wartości mierników od planowanej ich 
wartości były uzasadnione. W sprawozdaniach Rb-BZ1 w badanych latach 
wykazano nieprawidłowe dane w zakresie jednego miernika, wskutek przyjęcia 
błędnej liczby kontroli do jego wyliczenia.  

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

 Terminowe odprowadzanie dochodów na rachunek Ministerstwa Finansów. 1.

 Dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym. 2.

 Ewidencjonowanie wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji 3.
budżetowej.  

 Określanie w umowach na realizację usług, zawartych w roku budżetowym, 4.
terminu ich wykonania nieprzekraczającego 31 grudnia danego roku. 

 Dokonywanie zapłaty za zamówione usługi po zrealizowaniu przedmiotu 5.
umowy przez wykonawcę. 

 Rzetelne ustalanie danych o liczbie kontroli, wykazywanych w sprawozdaniu 6.
MZ-45 i stanowiących podstawę wyliczenia mierników realizacji podzadań 
ujmowanych w sprawozdaniu Rb-BZ1. 

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 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 sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

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. 

 

Lublin,  14 marca 2019 r. 

 

Kontroler p.o. Dyrektor  
Katarzyna Kuzioła 

Specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 

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

 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 


