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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/048 – Agrochemiczna obsługa rolnictwa 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Artur Gackowski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 93045 z dnia 
16 marca 2015 r.  

Emil Wojak, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 93046 z dnia 
16 marca 2015 r.  

Artur Nierebiński, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr 94659 z dnia 
31 marca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-8) 

Jednostka 

kontrolowana 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 
kod pocztowy: 85-090 Bydgoszcz1 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

mgr inż. Edward Poznański – dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej2 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez OSCHR zadań 
z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, określonych w art. 28 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu4. Stacja także prawidłowo pobierała 
wymienione w art. 28 ust. 2 ww. ustawy opłaty za wykonywane zadania oraz 
podejmowała współpracę z organizacjami rolniczymi, instytutami badawczymi 
i innymi instytucjami publicznymi. 

Nieprawidłowość stwierdzono w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie 
publiczne na przebudowę dachu i kominów wentylacyjnych budynku Stacji, w którym 
wśród kryteriów oceny ofert sformułowano kryterium jakości odnoszące się do 
wiarygodności technicznej wykonawcy, czym naruszono art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność realizacji zadań Stacji z ustawą o nawożeniu. 

1. Stacja w latach 2011-2014 realizowała zadania nałożone art. 28 ustawy 
o nawożeniu, wykonując badania m.in. gleb, w tym dla potrzeb doradztwa 
rolniczego, zakwaszania gleby, na zawartość mikroelementów, na zawartość azotu 
mineralnego. Wykonywano również badania materiału roślinnego na zawartość 

                                                      
1 Dalej „Stacja” lub „OSCHR”. 
2 Dalej „Dyrektor”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze zm., dalej: „ustawa o nawożeniu”. 
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., dalej: „u.p.z.p.”. 

Ocena ogólna 
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faktycznego 
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makro- i mikroelementów, jakości nawozów mineralnych, wapniowych, 
organicznych, obornika czy ścieków i osadów ściekowych. Sporządzano 
i opiniowano plany nawozowe. 

Łączna liczba badań wzrosła w okresie 2011-2014 o 8,7%6, a dochody Stacji z tego 
tytułu wzrosły o 5,3%7. Największy odsetek wykonanych badań dotyczył analizy 
gleby dla potrzeb doradztwa rolniczego (ok. 50% wszystkich badań8) i badania gleb 
oraz podłoży ogrodniczych (ponad 20% wszystkich badań9). Najwyższa dynamika 
zmian w liczbie wykonywanych badań dotyczyła analiz gleb dla potrzeb doradztwa 
rolniczego (wzrost o 13,2%), a także innych rzadziej wykonywanych badań10.  

(dowód: akta kontroli str. 155-156) 

2. W latach 2011-2014 OSCHR prowadziła odpłatnie, stosownie do zakresu 
statutowych zadań własnych, badania gleb i podłoży ogrodniczych. Do kalkulacji 
kosztów wykonywanych badań, ekspertyz i analiz wykorzystywano cenniki ustalone 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi11 z dnia 30 stycznia 2008 r. 
w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonane przez 
okręgowe stacje chemiczno-rolnicze12. Badanie 30 losowo wybranych faktur13 
wykazało, że naliczone opłaty były zgodne z opłatami określonymi w ww. 
rozporządzeniu. Badaniem objęto także naliczanie opłat za wydanie opinii o planie 
nawożenia. Wartość 10 objętych analizą faktur14 została naliczona zgodnie  
z rozporządzeniem MRiRW z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za 
wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania15. 

(dowód: akta kontroli str. 9-15) 

3. Stosownie do dyspozycji zawartej w art 28 ust.1 pkt 6 ustawy o nawożeniu, Stacja 
utworzyła i prowadziła bazę danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor 
oraz zanieczyszczenia azotanami wód o profilu glebowym do 90 cm od powierzchni 
gruntu16. Bazę danych prowadzono w programie „MonitAzot”, opracowanym przez 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy  
w Puławach17, zainstalowanym na zabezpieczonym hasłem komputerze w Dziale 
Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa18. W badanym okresie na obszarze działania 
Stacji, obejmującym ogółem 141 gmin, wyznaczono łącznie 515 punktów 
pomiarowych19.  

(dowód: akta kontroli str. 76-80) 

Zasady pobierania prób do analiz oraz gromadzenia i przechowywania danych  
w zakresie monitoringu określone zostały w „Instrukcji badań monitoringowych”, 
wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej20  
                                                      
6 z 2 875 w 2011 r. do 3 124 w 2014 r. 
7 z 603,2 tys. zł w 2011 r. do 634,9 tys. zł w 2014 r. 
8 np. 1 419 badań w 2011 r. (49,4%) i 1 607 badań w 2014 r. (51,4%). 
9 np. 729 badań w 2011 r. (25,3%) i 626 badań w 2014 r. (20,0 %). 
10 Największy wzrost liczby czynności odnotowano w zakresie: badania zawartości azotanów w roślinach o 300% (z 4 do 16), 

badania zakwaszenia gleby o 50% (z dwóch do trzech), opiniowania planów nawozowych o 46,5% (z 43 do 63), badania 
gleby na zawartość azotu mineralnego o 20% (z 30 do 36). Największy spadek ilości wykonanych czynności odnotowano 
w zakresie opracowania zalecanej dawki CaO o 53,4% (z 43 do 20), sporządzania planów nawozowych o 50% (z dwóch do 
jednego), badania materiału roślinnego na zawartość makro- i mikroelementów o 50% (z czterech do dwóch). 

11 Dalej MRiRW” 
12 Dz. U. Nr 29, poz. 174 ze zm. 
13 W zakresie opłat za zadania wykonane przez Stację, z tego 10 z 2013 r. oraz 20 z 2014 r., w tym 10 z okresu przed 

wprowadzeniem nowych stawek i 10 po ich wprowadzeniu. 
14 Z tego pięć z 2013 i pięć z 2014 r. (dwie z okresu przed wprowadzeniem nowej stawki i trzy po jej wprowadzeniu). 
15 Dz. U. Nr 233, poz. 1716 ze zm. 
16 Dalej „baza danych”. 
17 Dalej „IUNG”. 
18 Dalej „DAOR”. 
19 Z 387 punktów monitoringowych gleby, 349 wyznaczono na gruntach ornych i 38 na użytkach zielonych. Punkty 

monitoringowe wód (łącznie 128) zostały zlokalizowane na gruntach ornych – 103 i na użytkach zielonych – 25. 
20 Dalej „KSCHR”. 
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z dnia 10 października 2007 r. Ilość punktów i ich rozmieszczenie w gminach 
odbywało się według kryteriów i metodyki ustalonej przez IUNG (na gruntach 
ornych) i Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach21 (użytki zielone). 

 (dowód: akta kontroli str. 81-94)  

Stacja przeprowadziła w okresie objętym kontrolą, w oparciu o Instrukcję Dyrektora 
KSChR, ogółem 10 907 badań monitoringowych, w tym: 9 288 badań w zakresie 
azotu azotanowego i azotu amonowego w próbkach gleby (dwa pobory każdego 
roku w trzech warstwach); 387 badań przeprowadzonych w 2012 r. w zakresie 
makroelementów w wierzchniej warstwie gleby; 976 badań w zakresie azotu 
azotanowego i ortofosforanów w próbkach wody (dwa pobory każdego roku); 256 
badań wykonanych w 2011 r. w zakresie siarki siarczanowej w wierzchniej warstwie 
gleby (w wytypowanych punktach). 

(dowód: akta kontroli str. 95)  

4. Dane o uprawach i nawożeniu pól oraz wyniki badań pobranych próbek gleb 
i wód wykorzystywane były zgodnie z Instrukcją badań monitoringowych, poprzez 
ujęcie ich w bazie danych MonitAzot, a następnie (wraz ze sprawozdaniami 
rocznymi z realizacji zadań) przekazanie do bazy ogólnokrajowej w KSChR. 
Dyrektor Stacji podał, że „Stacja przekazuje dane monitoringowe do KSChR, która 
tworzy centralną bazę danych. Baza ta jest udostępniana innym podmiotom, 
a zawarte w niej dane służą między innymi do wyznaczania na terenie kraju 
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 134-135)  

5. W okresie objętym kontrolą Dyrektor KSChR, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 7 
ustawy o nawożeniu, powierzył Stacji realizację trzech zadań, tj.: prowadzenia 
badań gleb służących wyznaczeniu obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
(ONW22), aktywnego uczestnictwa w prowadzonej w 2014 r. kampanii „Racjonalna 
gospodarka nawozami”, testowania i wdrażania do praktyki agrochemicznej metody 
badań Mehlich III. Według stanu na 16 kwietnia 2015 r. pierwsze z powyższych 
zadań zostało zakończone, drugie znajdowało się w toku realizacji, w trzecim 
zakończono pierwszy etap, a drugi był w toku realizacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 96-133)  

6. Przy sporządzaniu okresowych sprawozdań z wykonania zadań rzeczowych 
OSChR przestrzegała zasad określonych w zarządzeniu nr 6/2010 Dyrektora 
KSChR z dnia 24 września 2010 r. w sprawie sporządzania sprawozdań  
z wykonania zadań rzeczowych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze23.  

(dowód: akta kontroli str. 205-219)  

7. Terminy realizacji zleceń przeprowadzenia badań zostały określone w umowach 
pomiędzy dwiema komórkami organizacyjnymi OSChR: Działem Laboratoryjnym24 
a DAOR. Dotyczyły one próbek dostarczanych przez 12 pracowników terenowych 
Stacji (agrochemików). W zależności od rodzaju badania (materiału) terminy te 
wynosiły od maksymalnie siedmiu dni (azotany w roślinach), poprzez 30 dni (azot 

                                                      
21 Następcą prawnym jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. 
22 ONW – wyznaczenie i dofinansowanie obszarów znajdujących się w mniej korzystnych warunkach z powodu ograniczeń 

środowiskowych. Obszary te zostały objęte wsparciem finansowym ze względu na konieczność ochrony krajobrazu, 
ograniczenie zagrożeń wynikających z zaprzestania użytkowania ziemi oraz utrzymanie żywotności społeczności wiejskiej.  
W Polsce zostały wyróżnione trzy kategorie ONW: obszary górskie, obszary o specyficznych utrudnieniach oraz obszary 
nizinne – strefa I i II. 

23 Badaniem w tym zakresie objęto sprawozdania za 2014 r.: trzy sprawozdania miesięczne, sprawozdanie półroczne i roczne. 
24 Dalej „DL”. 



 

6 
 

mineralny i kontrola jakości nawozów mineralnych i wapniowych) do ośmiu tygodni 
(doradztwo rolnicze i mikroelementy w glebie). W przypadku klientów 
indywidualnych termin wykonania badania każdorazowo był określany w zleceniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 136-139)  
Badanie 40 zleceń z 2014 r. dotyczących analizy pH gleby wykazało, że termin 
wykonania analizy określano na 8 tygodni (56 dni), jednak wyniki przekazywano 
rolnikom w terminie od 8 do 51 dni, średnio 26 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 153-154)  
Przeprowadzane w latach 2011-2014 przez Dyrektora Stacji25 kontrole terminowości 
wykonywania analiz oraz przekazywania wyników klientom nie wykazały 
nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 57-64, 74-75, 140-147)  
 

8. W latach 2011-2014 do OSCHR nie wpłynęły skargi lub reklamacje dotyczące 
agrochemicznej obsługi rolnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 16)  

9. W kontrolowanym okresie Stacja była jeden raz kontrolowana przez KSChR26. 
Zakres kontroli obejmował przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, Regulaminu 
Pracy oraz zasad BHP i PPOŻ, oceny DL i DAOR oraz gospodarkę finansowo-
księgową. W zakresie działalności laboratoryjnej i agrochemicznej obsługi rolnictwa 
sformułowano zalecenia dot. wypełniania obowiązku pełnego przeglądu zlecenia 
badań, uregulowania problemu ustalania terminów badań oraz anonimowości 
obiektów badań w laboratorium. Zostały one zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 57-64, 74-75, 148-152)  

10. W latach 2011-2014 Stacja nie była kontrolowana przez instytucje zewnętrzne 
w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 249-251)  

11. Stacja nie określiła we własnym zakresie celów swojego działania, stosując 
bezpośrednio unormowania określone w art. 28 ustawy o nawożeniu określającym 
zadania wszystkich okręgowych stacji chemiczno-rolniczych. W Stacji określono 
jednak cele działalności DL. W „Księdze Jakości DL” zatwierdzonej 16 października 
2006 r. Dyrektor Stacji określił następujące cele jakościowe: 1. Wykonywanie badań 
zapewniających wysoką jakość oraz spełniających oczekiwania klientów poprzez 
dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań; 
2. Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania 
partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z DL; 
3. Postępowanie zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną i zapewnienie wysokiej 
jakości badań świadczonych klientom; 4. Wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi 
metodami spełniającymi wymagania klienta, obowiązujących ustaw i przepisów. 
Cele jakościowe na dany rok były ustalane oraz poddawane analizie podczas 
przeglądów zarządzania w DL, z których każdorazowo sporządzano protokół. 

 (dowód: akta kontroli str. 220-232, 252-269) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

                                                      
25 W ramach kontroli wewnętrznych. 
26 W dniu 28 maja 2014 r. 

Ocena cząstkowa 
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2. Współpraca Stacji z rolnikami, inspekcjami 
państwowymi, instytutami badawczymi i innymi 
instytucjami publicznymi. 

1. W ramach zadań planowych realizowanych w OSCHR określano corocznie liczbę 
godzin lekcyjnych szkoleń rolniczych oraz ilość zaplanowanych instruktaży 
nawozowych i szkoleń z wykorzystania wyników badań. W latach 2011-2014 
zaplanowano łącznie 3 100 godzin lekcyjnych szkoleń rolniczych oraz łącznie 3 920 
poradnictw w ramach instruktaży nawozowych i kontroli wykorzystania wyników.  

Działalność szkoleniowa i upowszechnieniowa OSCHR w badanym okresie polegała 
m.in. na: 
- wydaniu jednej publikacji o zasięgu wojewódzkim (w 2011 r.),  
- opracowaniu łącznie 599 raportów dla gmin (odpowiednio 135 w 2011 r., po 144  
w 2012 i 2013 r. oraz 136 w 2014 r.) a także jednego raportu dla powiatów  
w 2012 r., 
- przeprowadzeniu łącznie 7 099 szkoleń i instruktaży (101,1% planu), w tym 
grupowych i indywidulnych dla rolników w zakresie poradnictwa nawozowego 
i wykorzystania wyników badań (odpowiednio 1 770, 1 758, 1 788 i 1 783), na 
których rozdawano ulotki reklamowe, wizytówki oraz zakresy oferowanych usług,  
- prowadzeniu strony internetowej,  
- współtworzeniu i udziale pracowników stacji w dwóch materiałach telewizyjnych 
emitowanych przez TVP Bydgoszcz: „Eko-opcja” w 2013 r. oraz materiale 
dotyczącym „Syntezy wyników badań 2005-2010” w 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 155-156,172-190, 414-480)  

2. W okresie objętym kontrolą z badań w OSCHR na zawartość makroelementów 
i odczynu pH w celu określenia ocen potrzeb nawozowych skorzystało 
średniorocznie 4 264 gospodarstw o powierzchni 93 111 ha27. Spośród ww. średnio 
w roku 186 gospodarstwa o powierzchni 4 166 ha zlecały dodatkowo badania na 
zawartość mikroelementów28. 

Poza wymienionymi powyżej badaniami OSCHR realizowała średnio w roku 124 
zlecenia na badania dotyczące m.in. zawartości Nmin,S-SO, substancji organicznych 
oraz składu granulometrycznego29. 

Stacja nie dysponowała możliwością weryfikacji w zakresie ilości analiz i badań 
wykonywanych w ciągu roku lub w wybranym okresie na rzecz poszczególnych 
klientów. Kierownik DAOR wyjaśniła, że wynikało to z dostępnej funkcjonalności 
programów komputerowych użytkowanych przez OSCHR. Wskazała ponadto, że 
gospodarstwa rolne mogą zlecać badania w dowolnie wybranych stacjach.  

(dowód: akta kontroli str. 481)  

Dyrektor wyjaśnił, że OSCHR nie jest upoważniona do prowadzenia monitoringu 
rolników z nią współpracujących. W związku z powyższym Stacja nie posiadała 
oprogramowania pozwalającego na analizę takich danych.  

 (dowód: akta kontroli str. 134-135)  

                                                      
27 Badaniami objęto 4 234 gospodarstwa o powierzchni 96 797 ha w 2011 r., 4 255 gospodarstw o powierzchni 92 239 ha  

w 2012 r., 4 140 gospodarstwa o powierzchni 84 958 ha w 2013 r. oraz 4 430 gospodarstwa o powierzchni 98 450 ha 
w 2014. Suma w całym okresie objętym kontrolą daje ogółem 17 059 gospodarstw rolnych, na których objęto badaniami 
372 444 ha powierzchni, jednak liczby te uwzględniają powtórzenia, gdy jedno gospodarstwo przeprowadzało badania 
w różnych latach.  

28 Odpowiednio w badanych latach: 179 o powierzchni 4 296 ha, 181 o powierzchni 3267 ha, 157 o powierzchni 2611 ha i 225 
o powierzchni 6492 ha. 

29 Odpowiednio w badanych latach: 32, 279, 86 i 99 

Opis stanu 
faktycznego 
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3. W okresie objętym kontrolą OSCHR nie szacowała, ile gospodarstw rolnych – aby 
stosować racjonalne nawożenie – powinno korzystać corocznie z badania 
zasobności gleb w składniki pokarmowe w celu określenia potrzeb nawozowych.  

Dyrektor wyjaśnił m.in., że „OSCHR poprzez swoich specjalistów terenowych 
zidentyfikowała, położone na naszym rejonie działania, gospodarstwa rolne 
prowadzące intensywną produkcję rolną. Specjaliści terenowi regularnie kontaktują 
się z gospodarstwami ze swojego rejonu, propagując badania agrochemiczne, 
jednakże nie mamy żadnych możliwości wpłynięcia na częstotliwość badań. Nie 
posiadamy informacji o gospodarstwach wielkoobszarowych z naszego rejonu 
działania, nie korzystających z badań gleb. Natomiast duże gospodarstwa rolne 
często korzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm oferujących odpłatnie pobranie 
próbek glebowych. Firmy te zdarza się, że przekazują próbki do badań w innej stacji 
chemiczno-rolniczej – bliżej położonej lub oferującej nieco krótszy termin wykonania 
badań. Ponadto gospodarstwa rolne mogą zlecać badania w dowolnie wybranej 
stacji (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 134-135)  

4. OSCHR nie dysponowała danymi pozwalającymi ustalić, jaka część gospodarstw 
znajdujących się na terenie jej działania korzysta z jej usług.  

Kierownik DAOR wyjaśniła m.in., że „OSCHR nie posiada informacji o liczbie 
gospodarstw w rejonie jej działania. W związku z powyższym nie ma możliwości 
odniesienia się do liczby gospodarstw zlokalizowanych na jej terenie działania,  
a korzystających z usług Stacji. Ponadto znaczna część gospodarstw nie prowadzi 
działalności rolniczej lub prowadzi ją w zakresie nietowarowym. OSCHR nie szacuje 
liczby gospodarstw rolnych, które powinny korzystać z usług agrochemicznych. Nie 
mamy podstaw prawnych do takich działań, ponadto rolnicy według własnego 
uznania mogą zlecać badania do dowolnie wybranej przez siebie stacji. Roczniki 
statystyczne przedstawiają dane w układzie województw. Zasięg działania OSCHR 
w Bydgoszczy obejmuje: województwo kujawsko-pomorskie, powiat nowomiejski  
z województwa warmińsko-mazurskiego, trzy gminy: Brusy, Chojnice i Czersk  
z powiatu chojnickiego (województwo pomorskie) i gminę Trzemeszno z powiatu 
gnieźnieńskiego (województwo wielkopolskie). Stacja w swojej działalności stara się 
dotrzeć do jak największej liczby rolników i przebadać jak największą powierzchnię 
użytków rolnych. Jednak to każdy rolnik indywidualnie decyduje, czy chce 
przebadać swoje grunty oraz czy zleci badania OSCHR w Bydgoszczy czy innej 
stacji”.  

(dowód: akta kontroli str. 518-519)  

5. OSCHR w swojej działalności nie stwierdziła, że terytorialny zasięg działania 
Stacji inny niż granice województwa stanowi utrudnienie dla rolników w korzystaniu 
z jej usług. Dyrektor podał, że „rolnik może zlecić badania w dowolnie wybranej 
stacji, niezależnie od położenia gospodarstwa. W związku z tym OSCHR nie 
wnioskowała o dostosowanie terytorialnego zasięgu swojego działania do granic 
województwa.” 

(dowód: akta kontroli str. 516-517)  

6. Poza uwagami zgłoszonymi w wyniku kontroli przeprowadzonej przez KSCHR  
w maju 2014 r. stacja nie otrzymała od KSCHR innych uwag, sugestii i opinii 
dotyczących jej działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 57-64, 516-517)  
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7. Rolnicy korzystający z usług Stacji30 pozytywnie oceniali jej działalność  
w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa31. Połowa z ankietowanych rolników 
korzystała kilkukrotnie z usług OSCHR w latach 2011-2014, 25% tylko w 2014 r., 
a pozostali w 2014 r. i wcześniej przed 2011 r. Podstawowymi źródłami wiedzy 
o doradztwie nawozowym były: zawodowa edukacja rolnicza (9 rolników), 
specjalistyczne szkolenia rolnicze (4), strona internetowa Stacji (4), sąsiedzi lub 
znajomi (4)32. Ankietowani korzystali głównie z badania gleby na zawartość 
makroelementów (w 18 przypadkach) oraz badania pH gleby (18)33. Próbki gleby we 
wszystkich przypadkach rolnicy pobierali i zawozili do OSCHR we własnym 
zakresie. Z usług w zakresie doradztwa nawozowego świadczonych przez podmioty 
inne niż Stacja korzystało pięciu ankietowanych rolników34. Efektem skorzystania 
przez ankietowanych rolników z doradztwa nawozowego OSCHR było uzyskanie 
wiedzy na temat zasobności gleby w mikro- i makroelementy oraz pH gleby, 
uzyskanie wyników było konieczne do planu działalności rolnośrodowiskowej, do 
dopłat za zrównoważony system gospodarowania, oszczędność w doborze 
nawozów.  

(dowód: akta kontroli str. 345-384)  

8. W latach 2011-2014 OSCHR współpracowała z następującymi instytucjami 
publicznymi i inspekcjami państwowymi świadczącymi usługi w zakresie rolnictwa:  
a. Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Bydgoszczy: współpraca polegała m.in. na 

uczestniczeniu Dyrektora OSCHR w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia 
Izby, na których przekazywał bieżące informacje i odpowiadał na zadawane 
pytania dotyczące agrochemicznej obsługi rolnictwa; 

b. Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, 
z którym Stacja współpracowała w latach 2011-2014na podstawie dwóch 
porozumień dotyczących pomocy przy pobieraniu próbek materiału roślinnego do 
badań laboratoryjnych na obecność metali ciężkich, azotanów, azotynów i innych 
substancji niepożądanych; 

c. Kujawsko-Pomorskim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych, z którym Stacja współpracowała na podstawie porozumienia 
zawartego 8 kwietnia 2010 r. w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych 
próbek nawozów pobranych w trakcie kontroli; 

d. Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z którym 
wymieniano informacje w zakresie wyników badań oraz do którego składano 
kwartalne wykazy dotyczące opiniowania planów nawożenia dla podmiotów 
spełniających wymagania art. 18 ustawy o nawożeniu;  

e. Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 
z przedstawicielami którego organizowano wspólnie spotkania i szkolenia dla 
rolników w zakresie badania gleb, a także korzystano ze szkoleń tematycznych 
doradców, pozyskiwano materiały szkoleniowe i instruktażowe. Ponadto OSCHR 
uczestniczyła wielokrotnie w Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych 
AGRO-TECH Minikowo propagując agrochemiczne badania gleb, podłoży 
ogrodniczych, materiału roślinnego, itp. i rozpowszechniając informacje  
o racjonalnym i uzasadnionym ekonomicznie nawożeniu roślin uprawnych; 

                                                      
30 Ankietę rozesłano do 40 rolników, otrzymano 20 odpowiedzi. Powierzchnia gospodarstw ankietowanych osób wyniosła 

w trzech przypadkach do 5 ha, w siedmiu od 5 do 20 ha, w pięciu od 20 do 50 ha oraz w pięciu powyżej 50 ha. 
31 Usługi OSCHR w 12 przypadkach rolnicy ocenili jako bardzo przydatne, w siedmiu jako przydatne, a w jednym jako mało 

przydatne. 
32 pozostałe to: z prasy rolniczej (3), na stoisku na targach (2), od pracownika OSCHR (1) oraz z innych źródeł (9). 
33 pozostałe to: badanie gleby na zawartość mikroelementów (5), sporządzenie zaleceń nawozowych (4), udział w szkoleniu 

(3), internetowe doradztwo rolnicze (2), badanie podłoży ogrodniczych (1) oraz inne (2). 
34 określając następujące przyczyny korzystania z usług innych podmiotów: zaoferowanie im usług przez inne podmioty 

(2 rolników), kompleksowość i jakość usług (1), konkurencyjność cen i usług (1) i inne (2).  
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f. Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacją 
Doświadczalną Oceny Odmian35 w Chrząstowie, z którą współpracowano przy 
wykonywaniu badań laboratoryjnych na potrzeby SDOO, a także organizowano 
wykłady i szkolenia dla specjalistów. W ostatnich dwóch kadencjach Dyrektor 
OSCHR był członkiem Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego; 

g. urzędami gmin, którym przekazywano coroczny raport o działaniach wykonanych 
przez OSCHR na terenie gminy wraz z informacjami o stanie zasobności gleb  
w poszczególnych miejscowościach, gdzie były wykonywane badania (dotyczy 
wszystkich gmin z obszaru działania OSCHR); 

h. Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy: stałe zlecenia dla 
OSCHR szerokiego zakresu badań (makro- i mikroelementy, azot mineralny, 
substancja organiczna, skład granulometryczny, itd.). 

i. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, na rzecz której 
w okresie objętym kontrolą na podstawie sześciu zleceń przebadano 44 próbki 
na zawartość Nmin oraz Nog. 

 (dowód: akta kontroli str. 528-581)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

3. Wydatkowanie środków na realizację zadań z zakresu 
agrochemicznej obsługi rolnictwa 

1. W kontrolowanym okresie Stacja udzieliła w trybie u.p.z.p. dwóch zamówień 
publicznych36 na łączną kwotę 199 133,52 zł. Wartość szacunkowa każdego z tych 
zamówień przekraczała równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 u.p.z.p. 
Pozostałych zamówień udzielano na podstawie wewnętrznych uregulowań w tym 
zakresie37. 

(dowód: akta kontroli str.157-167) 
2. Laboratorium badawcze OSCHR uzyskało 10 kwietnia 2000 r. akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AB 284. W 2015 r. po audycie 
wznawiającym PCA uzyskano przedłużenie akredytacji do 18 maja 2019 r. Stacja 
posiadała akredytację na 84 badania obejmujące gleby i podłoża ogrodnicze, gleby 
mineralne i organiczne, osady ściekowe, materiał roślinny, nawozy wapniowe 
i środki wapnujące, nawozy mineralne. 

Potencjał laboratorium w zakresie podstawowej działalności badawczej, tj. badania 
zasobności gleb (pH gleby i zawartości makroelementów), jak wynika z wyjaśnień 
Kierownik DL OSCHR, jest trudny do dokładnego określenia, gdyż zależy od 
wyposażenia pomiarowego i zasobów ludzkich. DL nie ma wydzielonych pracowni 
realizujących jeden rodzaj badań. Wobec charakterystycznej dla pracy w rolnictwie 
sezonowości poboru próbek, wiosną i jesienią występują okresy spiętrzenia 
wykonywanych badań. Gdyby zlecenia spływały równomiernie, to tygodniowo 
należałoby wykonać analizy chemiczne około 600-750 próbek. W okresach 
największych obciążeń laboratorium wykonuje badania do 1900 próbek 

                                                      
35 Dalej „SDOO” 
36 W 2012 r. – przetarg nieograniczony na przebudowę dachów i kominów wentylacyjnych budynku OSCHR, w 2013 r. – 

przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku OSCHR. Zamówienie dotyczące „Termomodernizacji budynku 
OSCHR” zrealizowane w 2013 r. o wartości 86 394,34 zł było kontrolowane przez KSCHR – nieprawidłowości nie 
stwierdzono. 

37 Zarządzenie Nr 4/2007 Dyrektora OSCHR z 31 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro i Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora OSCHR 
z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro w OSCHR. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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tygodniowo38. Jest to możliwe dzięki przesuwaniu pracowników na newralgiczne 
stanowiska pracy, wydłużenie dziennego czasu pracy (godziny do odbioru w innym 
terminie), przyjmowaniu na staż osób z Urzędu Pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 276-278) 
W okresie objętym kontrolą laboratorium OSCHR wykonało łącznie 146 888 badań 
próbek gleby (pH gleby i zawartości makroelementów), z tego 37 521 próbek  
w 2011 r., 37 615 w 2012 r., 33 670 w 2013 r. i 38 082 w 2014 r. Badania te 
wykonywane były najczęściej wiosną lub po żniwach. Analiza wykonania prób 
glebowych za okres kontrolowany wykazała m.in., że w okresie czterech miesięcy 
(kwiecień-lipiec) wykonano 66 710 analiz próbek gleby (45,4% wszystkich prób 
z czterolecia 2011-2014), a w okresie trzech miesięcy (październik-grudzień) 
wykonano 41 813 analiz próbek gleby, co stanowiło łącznie 73,88% badanych 
próbek. 

 (dowód: akta kontroli str. 169-194) 
Kontrola przeprowadzona 28 maja 2014 r. przez KSCHR wykazała, że Stacja 
dysponuje optymalną ilością pomieszczeń laboratoryjnych, a wyposażenie w sprzęt 
i aparaturę jest zadawalające, chociaż spora część charakteryzuje się znacznym 
stopniem wyeksploatowania.  
W okresie objętym kontrolą do laboratorium OSCHR zakupiono jedynie drobny 
sprzęt, jak np. zamrażarkę, płaszcz grzewczy, chłodziarkę, łaźnię wodną, wagę. 
Potrzeby sprzętowe Działu Laboratoryjnego na lata 2012-2015 określono na  
730,6 tys. zł39. Ostatnio dokonane większe zakupy sprzętu i wyposażenia 
laboratoryjnego40 miały miejsce w 2005 r.  

(dowód: akta kontroli str.168;195-202; 275 - 278) 
3. W okresach mniejszego zapotrzebowania na badania zasobności gleb 
wykonywane są, jak wyjaśniła Kierownik Działu Laboratoryjnego, inne badania,  
w tym na zawartość makro- i mikroelementów gleb oraz podłoży ogrodniczych, 
pożywek, wód, materiału roślinnego, nawozów naturalnych, organicznych, 
mineralnych, wapniowych, środków poprawiających właściwości gleby, itp. 
W okresach niższego obciążenia pracownicy wykonują zadania wynikające 
z obowiązującego w laboratorium systemu zarządzania41, w tym m. in. okresowe 
sprawdzenia przyrządów, walidacje metod badawczych, prowadzone są także 
przeglądy wyposażenia pomiarowego, aby zapobiec awariom urządzeń przy 
zwiększonej eksploatacji, oraz przygotowuje się zasoby odczynników, sączków, 
elektrod pH, szkieł i naczyń laboratoryjnych. Zdaniem Kierownik DL, w celu 
sprawniejszego wykonywania badań należałoby wymienić część starego  
i wysłużonego wyposażenia pomiarowego na nowocześniejsze. Obecnie większość 
urządzeń ma powyżej 10 lat, a znaczna część urządzeń powyżej 30 lat.  

 (dowód: akta kontroli str. 276-278) 
4. Stacja w okresie objętym kontrolą nie posiadała sformalizowanej procedury 
opracowywania planów dochodów i wydatków w rocznym planie finansowym. 
W zakresie sprawozdawczości w OSCHR obowiązały zasady określone 
zarządzeniem Dyrektora KSCHR Nr 3/2014 z dnia 9 maja 2014 r. Corocznie  
w II kwartale odbywały się narady głównych księgowych wszystkich OSCHR, 
z udziałem głównej księgowej KSCHR, na których omawiano m.in. projekty planu 
finansowego na następny rok, informowano o terminie opracowania projektu planu 
                                                      
38 Tj. ok. 380 próbek dziennie plus około 10% próbek będących elementami kontroli jakości – co 20 próbka podwójna, próbki 

ślepe, próbki kontrolne, próbki kontrolne zakresu)  
39 W tym zakup: spektrofotometru absorbcji atomowej, spektrofotometru UV-VIS, fotometru płomieniowego, wagi 

elektronicznej, aparatu do destylacji azotu, młynków: agatowego oraz do gleby, mineralizatora mikrofalowego, stołów 
laboratoryjnych. 

40 Spektrofotometr absorbcji atomowej, spektrofotometr, jonometr, waga analityczna, wirówka, suszarka.  
41 wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
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finansowego dochodów i wydatków na następny rok, przewidywanym wykonaniu  
w analizowanym roku oraz o wielkości środków na wydatki na kolejny rok. 

(dowód: akta kontroli, str. 520-524) 

Stacja przy opracowywaniu planów finansowych, na lata 2011-2014, przestrzegała 
wymogów określonych w § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych42. W projektach planów 
finansowych na ww. lata wielkość wydatków określano na poziomie wielkości 
ujętych w planie pierwotnym poprzedniego roku43.  

Analiza dokumentacji dotyczącej opracowywania planów dochodów i wydatków  
w rocznym planie finansowym na 2014 rok wykazała, że:  

− w projekcie planu finansowego na 2014 rok (opracowanym 11 czerwca 2013 r.) 
wydatki zaplanowano w wysokości 4 492,0 tys. zł, w tym m.in. w § 4010-
wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 800,0 tys. zł, § 4210-zakup 
materiałów i wyposażenia – 180 tys. zł, § 4300-zakup usług pozostałych – 50 tys. 
zł, § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.016,0 tys. zł, § 6060-
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 615,0 tys. zł. Dochody 
zaplanowano na poziomie planu dochodów z roku poprzedniego – 500,0 tys. zł; 

− dochody i wydatki zatwierdzono przez KSCHR 25 lutego 2014 r.- wydatki ogółem 
w kwocie 2 748,0 tys. zł, w tym w § 4010 – 1.836,0 tys. zł, a dochody ogółem – 
500 tys. zł w § 0690-wpływy z różnych opłat. Przyznane ustawą budżetową na 
2014 r. środki na wydatki ogółem były na poziomie 61,2% planowanych 
(o 1 744,0 tys. zł mniejsze), w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 
były o 36,0 tys. większe, natomiast mniejsze niż wynikało z potrzeb były: składki 
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy o 9,0 tys. zł (o 2,5%), na zakup 
materiałów i wyposażenia o 74,0 tys. zł (o 41,1%), na zakup usług pozostałych 
o 23,0 tys. zł (o 46%). Stacji nie przyznano środków na planowane wydatki 
inwestycyjne w kwocie 1 631,0 tys. zł; 

− w 2014 r. KSCHR dokonała 11 zmian, a ostateczny plan wydatków na podstawie 
decyzji MRiRW z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosił 3 060,8 tys. zł, tj. był o 11,4% 
wyższy niż plan pierwotny (o 312,8 tys. zł) Plan wydatków został zrealizowany 
w 100%. 

(dowód: akta kontroli, str. 359-381; 394-398) 
5. Przy projektowaniu planów finansowych w latach 2012-2014 Stacja wykazywała 
wyższe zapotrzebowanie na wydatki od faktycznie przyznawanych 
w poszczególnych latach o odpowiednio 6,2%, 11,5% i 29,5%44. 
Na podstawie decyzji MRiRW, Dyrektor KSCHR dokonywał – na pisemne wnioski 
Dyrektora Stacji – zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków i dochodów 
budżetowych w OSCHR o kwoty wnioskowane.  
W decyzji ostatecznej MRiRW środki na wydatki zostały zwiększone o 312,8 tys. zł 
w stosunku do ustawy budżetowej, w tym m.in. o 248,0 tys. zł na zakup materiałów  
i wyposażenia (o 33,4%), o 75,1 tys. zł na zakup usług remontowych (o 268,2%),  

                                                      
42 Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zm. 
43 Podstawą do określenia kwoty wydatków była wielkość wydatków ujęta w planie pierwotnym z poprzedniego roku, 

zwiększona o planowany wzrost wydatków głownie na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi remontowe.  
W projektach planów finansowych OSCHR, na lata 2011-2014, ujęto kwoty wydatków w wysokości odpowiednio; 2 687,0 
tys. zł, 3 132,0 tys. zł, 3 455,0 tys. zł, 4 339,0 tys. zł. 

44 Pierwotnie zaplanowano wydatki w kwotach: 3 132,0 tys. zł na 2012 r., 3 455,0 tys. zł na 2013 r. i 4 339,0 tys. zł na 2014 r., 
zaś faktycznie otrzymano i wydatkowano (plan po zmianach) kolejno: w 2012 r. 3 059,0 tys. zł (o 73,0 tys. zł mniej niż 
planowano), 2 937,0 tys. zł w 2013 r. (o 518,0 tys. zł mniej) oraz 3 061,0 tys. zł w 2014 r. , tj. o 1 278,0 tys. zł mniej niż 
planowano. 
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o 16,5 tys. zł na zakup usług pozostałych (o 61,1%) oraz o 4,1 tys. zł na 
ubezpieczenia społeczne (o 1,1%). Zmniejszeniu uległy kwoty m. in. przeznaczone 
na wynagrodzenia osobowe o 4,1 tys. zł (o 1,8%).  

 (akta kontroli, str. 385; 396; 525-527) 
6. Wysokość planowanych przez Stację dochodów budżetowych (dział 010, rozdział 
01011, § 0690 klasyfikacji budżetowej) w kontrolowanych latach była na 
niezmienionym poziomie 500 tys. zł. Faktyczna realizacja w tym okresie 
przekroczyła planowane wielkości o od 16,8% w 2012 r. do 27,0% w 2014 r.45  
Dochody uzyskano z opłat za wykonane usługi agrochemiczne, tj. pobranie próbek 
gleby i nawozów, badanie i analiza gleb, nawozów, obornika oraz materiału 
roślinnego, badanie zasobności gleb i nawozów (makro- i mikroelementy) oraz 
kwasowości pH, sporządzenie planu nawożenia gleb w gospodarstwie. 

(dowód: akta kontroli str. 385; 399-402) 

7. W latach 2011-2014 wysokość wydatków budżetowych Stacji odpowiadała 
wysokości planowanych środków46 i wyniosła odpowiednio: 2 817 tys. zł, 
3 059 tys. zł, 2 937 tys. zł i 3 061 tys. zł. Największe kwoty w tym okresie 
zaplanowano i wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz 
z pochodnymi (ich udział w całości wydatków wynosił od 75,18% planu w 2014 r. do 
80,44% w 2011 r.); zakup materiałów i wyposażenia (od 6,97% w 2013 r. do 11,56% 
w 2014 r.); zakup energii (od 2,24% w 2014 r. do 3,01% w 2011 r.); zakup usług 
remontowych (od 1,22% w 2011 r. do 3,37% w 2014 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 239; 385-389; 391-393) 

8. W planach finansowych Stacji na lata 2011 i 2014 nie ujmowano wydatków 
majątkowych (inwestycyjnych), o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 4 oraz  
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych47. Na 2012 r.  
z zaplanowanych w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 tys. 
zł na przebudowę dachów i kominów wentylacyjnych budynku OSCHR 
wydatkowano 119,7 tys. zł, a w 2013 r. z zaplanowanych 120,0 tys. zł na 
termomodernizację budynku stacji wykorzystano 119,9 tys. zł. W obu przypadkach 
przeprowadzono zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. 

(dowód: akta kontroli str. 344) 

9. W latach 2011-2014 wydatki poniesione na zakup odczynników i innych 
materiałów do badań laboratoryjnych wyniosły łącznie 108 803,71 zł, z tego 
w 2011 r. wydatkowano 20 510,76 zł, 34 971,49 zł w 2012 r., 20 121,19 zł w 2013 r.  
i 33 200,27 zł w 2014 r. 

W okresie objętym kontrolą nie przekazywano odczynników przeterminowanych do 
utylizacji48. Zgodnie z obowiązującą w Stacji procedurą ogólną PO 07 – „nabywanie, 
przyjmowanie, przechowywanie i pozbywanie się materiałów pomocniczych” 
wynikającą z pkt. 6.5.3. Księgi Jakości Działu Laboratoryjnego, przeterminowane 
odczynniki w ilości 4,2 kg i 1 904 ml przekazane zostały do magazynu 
pomocniczego i tam miały być przechowywane do czasu zebrania większej ilości, 
która zostanie przekazana do utylizacji. 

(akta kontroli, str.279-289) 

                                                      
45 Wykonanie dochodów wyniosło odpowiednio 603,0 tys. zł, 584,0 tys. zł, 600,0 tys. zł i 635,0 tys. zł. 
46 Niewykorzystane w latach 2012-2014 środki budżetowe w kwocie 371,08 zł, 139,38 zł i 12,12 zł zwrócono do KSCHR 

odpowiednio: 31 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2014 r. 
47 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm., dalej „uofp”. 
48 Poprzedniej utylizacji dokonano w 2006 r.  
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10. Stan zobowiązań Stacji na koniec każdego roku budżetowego w latach 2011-
2014 wynosił odpowiednio: 164,6 tys. zł, 165,8 tys. zł i 169,67 tys. zł oraz 173,5 tys. 
zł. Nie były to zobowiązania wymagalne i dotyczyły przyszłych wydatków na 
wynagrodzenia osobowe pracowników. Należności przeterminowane nie 
występowały. 

(akta kontroli, str. 385) 

11. W latach 2011-2014 przeciętne zatrudnienie pracowników w OSCHR  
(w przeliczeniu na pełne etaty) zmalało z 40 (w 2011 r.) do 3949 (w 2014 r.). 
W wymienionym okresie nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń o 0,3%  
z 1 807 tys. zł w 2011 r. do 1 802,1 tys. zł. Z kolei przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie przypadające na etat wzrosło z 3 764,58 zł do 3 850,65 zł (o 2,3%).  

(dowód: akta kontroli str. 73)  

W umowach o pracę z 12 pracownikami terenowymi (agrochemikami) ujęto zapis  
o zakazie konkurencji, polegający na zakazie prowadzenia działalności 
konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę. Za taką 
działalność uważa się świadczenie pracy w ramach stosunków pracy lub na innej 
podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego badania agrochemiczne lub 
prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie. Pracownicy zostali 
zobowiązani w okresie zatrudnienia w Stacji do nieświadczenia pracy na 
jakiejkolwiek podstawie (w tym także na podstawie umów cywilnoprawnych) na 
rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec 
Stacji. 

(dowód: akta kontroli str. 582-589)  

Badanie wykazało, że agrochemicy, którzy otrzymali gotówkę za pobór próbek, 
terminowo i w pełnej kwocie wpłacali te środki na rachunek Stacji (lub dokonywali 
przelewu). 

(dowód: akta kontroli str. 590) 

W okresie objętym kontrolą OSCHR nie zawierała z pracownikami ani z osobami lub 
podmiotami zewnętrznymi umów zleceń i umów o dzieło na wykonywanie zadań 
statutowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 403) 

12. W okresie objętym kontrolą Stacja była właścicielem budynku50 zlokalizowanego 
na gruntach Skarbu Państwa w trwałym zarządzie OSCHR. Wartość nieruchomości 
OSCHR na koniec lat 2011-2012 wynosiła odpowiednio 357,5 tys. zł, 477,2 tys. zł,  
a na koniec 2013 r. i 2014 r. 597,2 tys. zł. Wartość gruntów była niezmienna  
i wynosiła 521,8 tys. zł. Stacja w kontrolowanym okresie nie zawierała z innymi 
podmiotami umów najmu lub dzierżawy użytkowanej nieruchomości lub jej części.  

 (dowód: akta kontroli str. 403, 591-595, 598-606) 

13. KSCHR przeprowadziła w maju 2014 r. kontrolę działalności finansowej Stacji. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono. Określono, że finanse OSCHR prowadzone są 
zgodnie z uofp oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.  
w sprawie sprawozdawczości budżetowej51. 

(akta kontroli, str. 57-64) 

                                                      
49 Było to spowodowane faktem przejścia od 2013 r. dwóch pracowników terenowych na 0,5 etatu każdy. 
50 Powierzchni użytkowej 1 476,27 m2. 
51 Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm., dalej „rozporządzenie z dnia 3 lutego 2010 r.”. 
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14. Stacja w latach 2011-2014 nie była kontrolowana w zakresie działalności 
finansowej przez instytucje zewnętrzne52. 

(akta kontroli, str. 249-251, 607-609) 

15. Tryb, zasady i formy prowadzenia kontroli zarządczej w OSCHR określono  
w zarządzeniu dyrektora Stacji z 8 stycznia 2010 r. Przyjęta koncepcja kontroli 
zarządczej obejmowała wszystkie zadania wynikające z obowiązującego prawa  
i przyjętych procedur postępowania oraz odpowiadała standardom wynikającym  
z komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych53. I tak w zakresie: 

• Środowiska wewnętrznego – wprowadzono i stosowano kodeks etyki 
zawodowej, strategię antykorupcyjną oraz określono strukturę organizacyjną oraz 
wymagane kompetencje zawodowe i obowiązki na poszczególnych stanowiskach. 

• Zarządzania ryzykiem – ustalono obszary ryzyka wraz z metodyką oceny 
poszczególnych ryzyk, skalę ocen ryzyk jednostkowych, skalę ryzyka całkowitego, 
czynniki ryzyka. Przeprowadzane (dwa razy w roku) analizy ryzyka w ww. obszarach 
wykazały, że jest ono niskie.  

• Mechanizmów kontroli – określono szczegółowe procedury i mechanizmy kontroli 
finansowej oraz kontroli bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

• Informacji i komunikacji – m.in. stosowano instrukcję kancelaryjną, określono 
„Politykę informacyjną stacji chemiczno-rolniczej”, dyrektor Stacji przeprowadzał raz 
w roku oceny wykonania zadań oraz funkcjonowania systemu zarządzania w DL, 
zgodnie z procedurami wynikającymi z posiadanego przez ten dział certyfikatu 
akredytacji laboratorium badawczego. 

• Monitorowania i oceny – sporządzano roczne oceny systemu kontroli zarządczej 
i oświadczenia o stanie tej kontroli, z których wynikał, że system kontroli zarządczej 
funkcjonuje prawidłowo i zapewnia: skuteczność i efektywność działania, rzetelność 
sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie etycznego 
zachowania, skuteczność przepływu informacji oraz właściwe zarządzanie ryzykiem.  

(dowód: akta kontroli str. 270-273, 274) 

16. Stacja w latach 2011-2014 terminowo sporządzała i przekazywała do KSCHR 
roczne sprawozdania budżetowe54, zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu z dnia 3 lutego 2010 r. oraz rozporządzeniu Ministra Finansów  
z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej55.  

Rzetelność i prawidłowość sprawozdań pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym sprawdzono na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2014 r. 
Kontrola wykazała, że dane o wielkości uzyskanych i przekazanych dochodach 
budżetowych oraz zrealizowanych wydatkach, a także stan należności i zobowiązań 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej w OSCHR. 

 (akta kontroli, str. 233-248; 404-413). 

Objęte kontrolą zamówienie z 2012 r. udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego dotyczące przebudowy dachu i kominów wentylacyjnych budynku 
Stacji, o wartości 112 739,18 zł, zostało udzielone z naruszeniem u.p.z.p. Jako 
                                                      
52 Kontrole przeprowadził – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w 2011 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 w 2014 r. (w zakresie m. in. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne) oraz KSCHR  
w 2014 r. 

53 Dz. Urz. MF. Nr 15 poz. 84. 
54 Rb-23 –„o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych” , Rb-27 – „z wykonania planu 

dochodów budżetowych”, Rb-28 – „ z wykonania planu wydatków budżetu państwa” 
55 Dz. U. z 2014 r., poz. 119 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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kryterium oceny ofert przyjęto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cenę 
(80%) oraz jakość - referencje (20%). Takie ujęcie kryterium jakości było niezgodne 
z art. 91 ust. 3 u.p.z.p., albowiem ocena wypełnienia tego kryterium powinna 
dotyczyć wyłącznie przedmiotu zamówienia, a nie właściwości wykonawcy. Dyrektor 
wyjaśnił, iż w Stacji nie jest zatrudniona osoba, która byłaby przygotowana 
merytorycznie do oceny wykonywanych, w ramach przetargu nieograniczonego, 
prac dekarskich. Nie chcąc dopuścić do realizacji zamówienia przez 
niedoświadczonego wykonawcę, uznano za stosowne żądanie przedstawienia 
odpowiednich referencji potwierdzających zdolność do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia publicznego. Jak wyjaśnił Dyrektor, powyższe działanie 
miało na celu przede wszystkim wydatkowanie środków w sposób jak najbardziej 
racjonalny, oszczędny i celowy. Dodał, że niezastosowanie przy ocenie ofert tego 
kryterium (tj. biorąc pod uwagę tylko kryterium ceny) nie zmieniłoby wyboru 
wykonawcy, który zrealizował zamówienie. 

(dowód: akta kontroli str. 482-514, 596-597) 

Dyrektor OSCHR zarządzeniem z 9 maja 2012 r. powołał trzyosobową komisję 
przetargową, której przewodniczącym został dyrektor Stacji. Najwyższa Izba Kontroli 
wskazuje, że stosownie do art. 20 ust. 1 u.p.z.p. komisja przetargowa jest zespołem 
pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do 
badania i oceny ofert. Wskazane jest zatem – zdaniem Izby – unikanie sytuacji, 
w której Dyrektor Stacji jako przewodniczący komisji przetargowej przedstawia do 
zatwierdzenia samemu sobie jako kierownikowi Zamawiającego protokół 
z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 20 ust. 3 
u.p.z.p.).  

 (dowód: akta kontroli str. 515) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

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 NIK56, wnosi o prawidłowe 
formułowanie kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień 
publicznych. 

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 Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
56 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.). 
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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. 

 

Bydgoszcz, dnia ….kwiecień 2015 r.  

  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Artur Gackowski 

Główny specjalista k.p. 
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