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I. Dane identyfikacyjne kontroli. 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 

kontrolowana 
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach1, ul. Owocowa 
6-6a, 40-158 Katowice. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Lidia Marciniak, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, od 1 marca 2019 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Lesław 
Mandrak, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach od 16 sierpnia 2016 r.  
do 28 lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5 – 6) 

Podstawa prawna Artykuł 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. 

Kontrolerzy 1. Monika Bukowiec, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/2/2019 z 3 stycznia 2019 r.,  

2. Witold Wilk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr: LKA/3/2019 z 3 stycznia 2019 r. i LKA/77/2019 z 11 marca 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Inspektoratu, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. 
Ocenie podlegały w szczególności: 
- realizacja wydatków budżetu państwa, 
- prawidłowość i rzetelność sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych 

oraz sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych,  
- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się  

do dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania 

sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Ponadto, przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- dokonanie analizy wykonania planu dochodów, 
- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, 
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków Inspektoratu, 

                                                      
1 Dalej: Inspektorat. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489; dalej: ustawa o NIK. 
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- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 
- dokonanie przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych prowadzonych dla 

Inspektoratu, 
- szczegółowa kontrola wybranych zapisów i dokumentów księgowych, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez Inspektorat procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań i prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 
 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Inspektorat jest jednostką organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, tj. organu, 
który zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy3, jest powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa 
pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.  

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, jako dysponent III stopnia, realizował 
budżet państwa w ramach części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, dział 751 – 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa. 

Plan dochodów Inspektoratu na 2018 r. ustalono w kwocie 174,0 tys. zł, a jego 
wykonanie wyniosło 193,2 tys. zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 30 817,8 tys. zł, 
a zrealizowano w wysokości 30 796,6 tys. zł.  

W 2018 r. nie planowano i nie realizowano wydatków w ramach budżetu środków 
europejskich. Inspektorat nie realizował wydatków finansowanych ze środków 
pochodzących z rezerwy ogólnej i rezerw celowych.  

IV. Ocena  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia4, że wydatki Inspektoratu mieściły się w limicie 
ustalonym w planie finansowym i zostały poniesione na sfinansowanie 
powierzonych zadań.    
Roczne sprawozdania za 2018 r. zostały sporządzone prawidłowo i rzetelnie,  
na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej oraz terminowo, 
stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: 
sprawozdawczości budżetowej5, sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych6, a także sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym7.  
                                                      
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 623, ze zm. 
4 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. poz. 109, ze zm.). 
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
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Prawidłowo prowadzono księgi rachunkowe dla Inspektoratu. Nie stwierdzono 
błędów w zakresie poprawności formalnej zapisów i dowodów księgowych,  
jak również błędów mających wpływ na dane wykazane w sprawozdaniach. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła dokonania istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, a zamawiający nie przewidział tego w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez co naruszył zakaz określony 
w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych8. 

 
 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane przez Inspektorat dochody budżetowe w 2018 r. wyniosły 
193,2 tys. zł9 i były wyższe o 11,0% od kwoty zaplanowanej (174,0 tys. zł) oraz 
wyższe o 2,2% od kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych w 2017 r. 
(189,0 tys. zł). Wyższe wykonanie dochodów w porównaniu do planu na rok  
2018 wynikało z realizacji dochodów nieplanowanych (należności z tytułu  
sprzedaży składników majątkowych Inspektoratu na kwotę 18,9 tys. zł oraz  
z tytułu wpływu zwrotów dotyczących lat ubiegłych na kwotę 2,5 tys. zł). Głównym 
źródłem uzyskanych dochodów budżetowych Inspektoratu były grzywny w celu 
przymuszenia wykonania obowiązku oraz kary pieniężne w transporcie drogowym 
nałożone na kontrolowane podmioty10.  

(dowód: akta kontroli str. 19 – 27) 

Według stanu na koniec 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania 
planu dochodów budżetowych, w Inspektoracie wystąpiły należności pozostałe do 
zapłaty w kwocie 300,0 tys. zł, w tym zaległości w kwocie 283,6 tys. zł. Dotyczyły 
one w większości należności z tytułu kar pieniężnych w transporcie drogowym 
i nałożonych grzywien w celu przymuszenia wykonania obowiązku od osób 
fizycznych (135,5 tys. zł, w tym zaległości w kwocie 119,5 tys. zł)11 oraz od  
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (139,4 tys. zł, stanowiące 

                                                      
8 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej: ustawa pzp. 
9 W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa: § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych (99,9 tys. zł), § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych (64,4 tys. zł), § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (3,4 tys. zł), § 0870 – Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych (18,9 tys. zł), § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat (0,4 tys. zł), § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek (0,1 tys. zł), § 0940 – Wpływy  
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (2,5 tys. zł), § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów (0,2 tys. zł) i § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (3,4 tys. zł). 
10 § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i § 0580 
– Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych. 
11 Ujętych w § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych. 
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zaległości)12. W porównaniu do 2017 r. kwota należności pozostałych do zapłaty 
uległa zmniejszeniu o 3,3%13, a kwota zaległości – o 7,1%14.  

(dowód: akta kontroli str. 19 – 27) 
 

2. Wydatki budżetu państwa. 

Wydatki budżetowe Inspektoratu na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 
29 413,9 tys. zł. W trakcie roku plan finansowy Inspektoratu został zwiększony 
o 1 403,9 tys. zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 30 796,6 tys. zł15,  
co stanowiło 99,9% planu po zmianach (30 817,8 tys. zł) oraz 75,7% wydatków 
wykonanych w 2017 r. (40 694,7 tys. zł). Poniesione w 2018 r. wydatki bieżące 
jednostek budżetowych w kwocie 30 432,2 tys. zł stanowiły 97,5% tych wydatków 
w roku poprzednim. 

W 2018 r. Inspektorat nie planował i nie realizował wydatków pochodzących 
z budżetu środków europejskich, jak również nie realizował wydatków ze środków 
pochodzących z rezerwy ogólnej i rezerw celowych. 

(dowód: akta kontroli str. 31 – 36) 

Wydatki budżetowe zostały poniesione w szczególności na: 
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Inspektoratu w kwocie 

27 419,8 tys. zł (89,0 % wydatków ogółem)16, 
− zakupy towarów i usług w kwocie 1 845,2 tys. zł (6,0 %)17, 
− krajowe podróże służbowe w kwocie (643,5 tys. zł (2,1 %)18, 
− odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347,8 tys. zł 

(1,1 %)19, 
− ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 242,4 tys. zł (0,8 %)20, 
− zakupy inwestycyjne, na łączną kwotę 122,0 tys. zł21 (0,4 %), które przeznaczono 

na nabycie dwóch samochodów osobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 31 – 34) 

Przeciętne zatrudnienie w Inspektoracie, wg sprawozdania Rb-70, w 2018 r. 
wyniosło 255,3 etatu i w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w 2017 r.  
(264,4 etatu) było niższe o 9,1 etatu. Stan zatrudnienia na koniec 2018 r. wyniósł 

                                                      
12 Ujętych w § 0580 – Wpływy tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych.  
13 Na koniec 2017 r. należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 310,1 tys. zł. 
14 Na koniec 2017 r. zaległości stanowiły kwotę 305,1 tys. zł. 
15 Na kwotę tą składały się: świadczenia na rzecz osób fizycznych 242,4 tys. zł, wydatki bieżące 
30 432,2 tys. zł i wydatki majątkowe 122,0 tys. zł. 
16 Wydatki w: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
17 Wydatki w: § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – Zakup środków żywności, § 4260 
– Zakup energii, § 4270 – Zakup usług remontowych, § 4280 – Zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 
Zakup usług pozostałych, § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, § 4380 – 
Zakup usług obejmujących tłumaczenia, § 439 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii i § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 
garażowe. 
18 Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe. 
19 Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
20 Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 
21 Wydatki w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 
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260,0 etatów i był wyższy o 1 etat od stanu zatrudnienia z 2017 r. Wydatki  
na wygrodzenia w 2018 r. wyniosły 23 209,0 tys. zł (łącznie z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym) i były niższe o 411,7 tys. zł od wydatków  
na wynagrodzenia z 2017 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  
w Inspektoracie (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w 2018 r. 
wyniosło 7,6 tys. zł22 i było wyższe o 0,1 tys. zł23 (1,7%) od przeciętnego 
wynagrodzenia z 2017 r.24 
Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-28 
z wykonania planu wydatków budżetu państwa, w Inspektoracie nie zostały 
przekroczone limity środków na wynagrodzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 33 – 34, 73 – 77) 

W 2018 r. jedna osoba (pracownik Inspektoratu) wykonywała zadania w innej formie 
niż umową o pracę, mianowanie lub powołanie25. Przedmiotem zawartej umowy 
zlecenia było świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach jednego z oddziałów 
Inspektoratu26, a poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 3,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 83) 

Wydatki majątkowe w 2018 r. wyniosły 122,0 tys. zł27, i zostały poniesione na zakup 
12 grudnia 2018 r. dwóch samochodów osobowych. Samochody te zostały przyjęte 
do ewidencji środków trwałych na podstawie dowodów OT i przekazane do 
użytkowania w grudniu 2018 r. Zakupione samochody użytkowane były przez 
pracowników Inspektoratu, którzy przeprowadzali w terenie kontrole w zakresie 
przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 33 – 34, 146 – 162) 

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 2 022,3 tys. zł i w porównaniu 
do stanu na koniec 2017 r. były niższe o 6,4 tys. zł, tj. o 0,3%. Terminy  
płatności tych zobowiązań przypadały na 2019 r. i dotyczyły m.in.: dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (1 806,1 tys. zł), ekwiwalentów 
pieniężnych za używanie oraz pranie odzieży roboczej (122,1 tys. zł)28, faktur  
za zakupione materiały, energię, usługi (89,4 tys. zł). Wykazane zobowiązania 
w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetowych były 
zgodne z ewidencją księgową.  
W 2018 r. nie wystąpiły przypadki naliczenia i wypłacenia odsetek od 
nieterminowych płatności.  

(dowód: akta kontroli str. 33 – 36, 95 – 103, 111 – 123, 394 – 403) 

                                                      
22 7 575,12 zł. 
23 130,39 zł. 
24 W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem 
rocznym wynosiło 7 444,73 zł. 
25 Z pracownikami Inspektoratu nawiązywany był stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, 
mianowania lub powołania.  
26 W okresie od maja do listopada 2018 r. 
27 Kwota wydatków majątkowych wg planu finansowego po zmianach 130,0 tys. zł. Inspektorat 
otrzymał środki finansowe na zakup dwóch samochodów osobowych w wyniku przesunięcia 
polegającego na zmniejszeniu budżetu Głównego Inspektoratu Pracy i jednoczesnym zwiększeniu 
budżetu Inspektoratu. W pierwotnym planie finansowym na 2018 r. Inspektorat nie planował 
wydatków majątkowych.  
28 Pismem z 18 stycznia 2019 r. Główny Inspektor Pracy poinformował o zaakceptowanych kwotach 
ekwiwalentów pieniężnych za używanie oraz pranie odzieży roboczej w II półroczu 2018 r.  
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Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetowych w kwocie 
1 236,5 tys. zł, tj. 4,0% wydatków Inspektoratu29. Wydatków tych dokonano 
w granicach kwot określonych w planie finansowym, na zakupy i usługi służące 
realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem 
wydatków z tytułu usług sprzątania pomieszczeń Inspektoratu w kwocie 81,7 tys. zł. 
Nieprawidłowość dotyczyła zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem było świadczenie usług sprzątania  
w pomieszczeniach Inspektoratu w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia  
2017 r. Zamawiający poprzez zawieranie aneksów do umowy przedłużył okres 
świadczenia tych usług o kolejnych pięć miesięcy (od stycznia do maja 2018 r.), 
mimo że nie przewidział takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu lub  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co przedstawiono szczegółowo 
poniżej w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 87 – 110, 490 – 590) 

W wyniku analizy trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych30, 
o łącznej wartości 406,7 tys. zł, w tym: jednego udzielonego na podstawie  
art. 138o ustawy pzp, którego przedmiotem było świadczenie usług ochrony osób  
i mienia Inspektoratu31, drugiego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
którego przedmiotem było świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej  
dla Inspektoratu32 i trzeciego udzielonego bez stosowania przepisów ustawy pzp, 
którego przedmiotem był zakup dwóch samochodów osobowych33, nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Wydatki z tytułu tych zamówień zrealizowane w 2018 r. wyniosły 
179,8 tys. zł i stanowiły 14,5% badanej próby wydatków Inspektoratu.  

(dowód: akta kontroli str. 413 – 474) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość.  

Okręgowy Inspektor Pracy dokonał istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
a zmian tych nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Tym samym naruszył zakaz określony w art. 144 ust. 1 
ustawy pzp. 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego 29 lipca 2016 r. zawarł 
umowę z wykonawcą. Przedmiotem umowy było świadczenie usług sprzątania 
pomieszczeń Inspektoratu. Umowę zawarto na okres od 1 sierpnia 2016 r. do  
31 grudnia 2017 r., a całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu 

                                                      
29 Doboru próby wydatków dokonano na podstawie zapisów konta 130 Rachunek bieżący jednostki – 

wydatki. Próba obejmowała, wylosowanych metodą monetarną MUS (z prawdopodobieństwem 
proporcjonalnym do wartości operacji), 177 zapisów księgowych, w tym w grupie pozapłacowych 
wydatków bieżących jednostki budżetowej 175 zapisów na kwotę 1 101,6 tys. zł (3,6%) oraz w grupie 
wydatków majątkowych 2 zapisy na kwotę 122,0 tys. zł (0,4%). Próba została uzupełniona w sposób 
celowy o wydatki dokonane w 2018 r. w kwocie 12,9 tys. zł z tytułu świadczenia na rzecz 
Inspektoratu usług sprzątania w jego pomieszczeniach.  
30 Do szczegółowego badania wybrano zamówienia publiczne o najwyższej kwocie wydatków 
poniesionych w 2018 r., uwzględniając zamówienie udzielone w trybie niepodstawowym, zamówienie 
udzielone z zastosowaniem tzw. uproszczonej procedury oraz zamówienie, do którego nie 
zastosowano przepisów ustawy pzp.  
31 Zamówienie o wartości 179,9 tys. zł, a wydatki zrealizowane w 2018 r. stanowiły kwotę 50,1 tys. zł. 
32 Zamówienie o wartości szacunkowej 105,2 tys. zł netto, a wydatki zrealizowane w 2018 r. stanowiły 
kwotę 8,1 tys. zł. 
33 Zamówienie o wartości 121,6 tys. zł (w tej samej kwocie zrealizowano wydatki w 2018 r.). 
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umowy stanowiło kwotę 162,6 tys. zł. Aneksem nr 1 z 6 lutego 2017 r. i aneksem  
nr 2 z 31 października 2017 r. zmieniono postanowienia umowy m.in. w zakresie 
wysokości wynagrodzenia34. Zwiększenie kwoty wynagrodzenia związane było ze 
wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmianą siedziby Inspektoratu. 
Za usługi świadczone w ww. okresie Inspektorat zapłacił kwotę 205,1 tys. zł. 

Następnie, aneksem nr 3 z 29 grudnia 2017 r. przedłużono okres obowiązywania 
umowy z 31 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. i zwiększono wysokość 
wynagrodzenia do kwoty 220,2 tys. zł. Kolejny aneks do umowy zawarto 30 marca 
2018 r., w wyniku którego przedłużono okres obowiązywania umowy do 30 kwietnia 
2018 r., a wynagrodzenie za świadczone usługi zwiększono do kwoty 245,6 tys. zł. 
Aneksem nr 5 z 30 kwietnia 2018 r. przedłużono okres obowiązywania umowy  
do 31 maja 2018 r. i zwiększono wysokość wynagrodzenia do kwoty 262,1 tys. zł.  

Za świadczone usługi sprzątania w okresie od 1 stycznia do 31 maja  
2018 r., tj. w przedłużonym okresie obowiązywania umowy, Inspektorat  
zapłacił wynagrodzenie (w oparciu o przyjęte w umowie zasady ustalania 
wynagrodzenia) w wysokości 81,7 tys. zł.  

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy oraz zwiększenie w związku z tym 
wysokości wynagrodzenia były istotnymi zmianami postanowień umowy zawartej 
29 lipca 2016 r. Zamawiający nie przewidział tych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Okręgowy Inspektor Pracy 
poprzez zawarcie z wykonawcą aneksów nr 3, 4 i 5, dokonał istotnych zmian 
postanowień umowy, co było niezgodne z art. 144 ust. 1 ustawy pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 490 – 584, 590 – 629) 

Jak wyjaśnił Lesław Mandrak, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w okresie  
od 16 sierpnia 2016 r. do 28 lutego 2019 r., co do zasady zmiana terminu 
i wynagrodzenia jest zmianą istotną, jednakże w przedmiotowej umowie dokonane 
zmiany należy potraktować, jako zmiany nieistotne. Wskazał, że cena ofertowa była 
przez wykonawców wyliczona, jako iloczyn liczby miesięcy świadczenia usługi lub 
krotności wykonywania poszczególnych czynności. Wprawdzie w ramach przyjętego 
kryterium oceny oferty brana była pod uwagę całkowita cena brutto, jednakże nie 
ulega wątpliwości, że była ona wyliczona w oparciu o przyjęte ceny miesięczne oraz 
ceny za krotność wykonania danej czynności. Zatem konkurencyjność występująca 
pomiędzy wykonawcami opierała się na proponowanych przez nich cenach 
jednostkowych. Stąd też, w ocenie Okręgowego Inspektora Pracy, wydłużenie 
terminu realizacji umowy, a w konsekwencji zwiększenie wynagrodzenia mogą 
zostać potraktowane, jako zmiany nieistotne. Na potwierdzenie swojego stanowiska 
przytoczył wyrok TSUE z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH v. Republik Österreich (Bund) i inni, w którym Trybunał 
wskazał, że zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może zostać 
uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte 
w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówień, umożliwiłyby dopuszczenie 
innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłoby 
dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. Podobnie 
zmiana zamówienia może zostać uznana za istotną, jeśli modyfikuje  
                                                      
34 W specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidziano zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty w zakresie wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych 
w umowie w następujących przypadkach: zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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ona równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w sposób 
nieprzewidziany w warunkach pierwotnego zamówienia. Składający wyjaśnienia 
zaznaczył, że zmiany do umowy wprowadzone kolejnymi aneksami nie powodowały 
sytuacji, w której oferta pierwotnie uznana za najkorzystniejszą, takową by nie była 
po ich zawarciu. Dodał, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
złożonych zostało siedem ofert, jednakże w efekcie badania i oceny ofert,  
punktacji podlegała tylko jedna złożona oferta. Zatem wydłużenie terminu realizacji 
zamówienia oraz wynikający z tego tytułu wzrost wynagrodzenia nie spowodowały 
zachwiania panującej konkurencji na etapie budowania rankingu ofert w oparciu 
o przyjęte kryteria oceny ofert.  

(dowód: akta kontroli str. 585 – 589) 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że w umowach, których przedmiotem są 
świadczenia ciągłe lub okresowe czynnik czasu wyznacza nie tylko treść świadczeń, 
ale także ich zakres. Im dłużej bowiem trwa umowa, tym więcej świadczeń 
zamawiający powinien otrzymać od wykonawcy. W konsekwencji przedłużenie 
takich umów powoduje zwiększenie ilości dostaw lub usług, a w rezultacie  
prowadzi do rozszerzenia przedmiotu zamówienia poza jego określenie zawarte  
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W przedmiotowym zamówieniu okres świadczenia usług sprzątania został 
przedłużony z 17 do 22 miesięcy, tym samym zwiększono zakres przedmiotowy 
udzielonego zamówienia. Nie można wykluczyć, że rozszerzony zakres 
świadczonych usług ujęty w pierwotnej procedurze udzielenia zamówienia, 
umożliwiłby rozszerzenie kręgu potencjalnych oferentów. W przywołanym przez 
Okręgowego Inspektora Pracy wyroku, Trybunał wskazał również, że zmiana  
ma charakter istotny wtedy, gdy pierwotny zakres zamówienia zostaje w sposób 
znaczący rozszerzony.  
 

Wydatki Inspektoratu zostały poniesione do wysokości kwot wynikających z planu 
finansowego i na realizację powierzonych zadań. Stwierdzona nieprawidłowość 
dotyczyła dokonania istotnych zmian postanowień umowy, której przedmiotem  
było świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Inspektoratu, mimo że nie 
przewidziano tych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

3. Sprawozdawczość i księgi rachunkowe 

3.1. Sprawozdania 

Objęte badaniem roczne sprawozdania budżetowe Inspektoratu za 2018 r.: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23), 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28), 
− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

w układzie zadaniowym (Rb-BZ1),  
oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r.: 
- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 
- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Przedstawiają wiarygodne dane o dochodach i wydatkach 

Ocena cząstkowa 
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oraz związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach. Kwoty wykazane  
w ww. sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość  
i rzetelność sporządzania sprawozdań.    

(dowód: akta kontroli str. 7 – 25, 30 – 34, 41 – 56) 

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

3.2. Księgi rachunkowe 

Dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości spełniała wymogi 
określone w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości35.  
Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystano program komputerowy36,  
który został dopuszczony do użytkowania przez Okręgowego Inspektora Pracy 
w Katowicach. Organizacja rachunkowości i system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 163 – 347) 

Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych Inspektoratu przeprowadzono na 
próbie 231 zapisów księgowych o łącznej wartości 1 369,4 tys. zł (z tego 
1 278,3 tys. zł, tj. 4,2% wydatków i 91,1 tys. zł, tj. 47,1% dochodów), wylosowanych 
metodą monetarną37, która została uzupełniona o 161 zapisów księgowych o łącznej 
wartości 331,4 tys. zł, wyselekcjonowanych na podstawie przeprowadzonego 
przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych. Stwierdzono, że dowody  
stanowiące podstawę zapisów księgowych były prawidłowe, zweryfikowane pod 
względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze 
udokumentowane tymi dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. 
W trakcie kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby,  
że w zakresie zapisów dotyczących dochodów i wydatków oraz związanych z nimi 
należności i zobowiązań, księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzenia 
sprawozdań Inspektoratu prowadzone były nieprawidłowo. 

(dowód: akta kontroli str. 348 – 403, 632 – 638) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez Inspektorat 
sprawozdanie budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania 
sporządzono terminowo oraz rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym, a wykazane w nich dane były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Prawidłowo prowadzono księgi rachunkowe 
Inspektoratu, nie stwierdzono błędów w zakresie poprawności formalnej dowodów 
i zapisów księgowych oraz wiarygodności ksiąg rachunkowych, tj. mających wpływ 
na dane wykazane w sprawozdaniach. 
 

                                                      
35 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
36 System finansowo-księgowy sFK PIP, wersja: sFK PIP Edycja 2019 wydanie 1. 
37 Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji 
udokumentowanej tym dowodem. 
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VI. 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 Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń,  
zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 

Katowice, dnia  26  marca 2019 r.  

 

       Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

           Kontroler: 

         Witold Wilk 

 Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

        ……………………………… 
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