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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6,  
20-708 Lublin (dalej: WSSE lub Stacja) 

Irmina Nikiel, Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, od 
5 września 2016 r. (dalej: LPWIS lub Wojewódzki Inspektor) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Mirosław Starzyński, Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Lublinie, od 26 listopada 2012 r. do 2 września 2016 r. 

1. Planowanie środków finansowych na funkcjonowanie stacji sanitarno-
epidemiologicznych. 

2. Analiza porównawcza dochodów i ocena realizacji wydatków. 

3. Efekty osiągane w wyniku realizacji zadań. 

4. Nadzór nad realizacją budżetu i wykonaniem zadań w powiatowych stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych. 

Lata 2016-2018 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Iwona Pacwa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/173/2018 z 5 grudnia 2018 r.  

(akta kontroli str.2-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
LPWIS podjęła szereg działań w celu zapewnienia finansowania jednostek 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie lubelskim na poziomie 
zapewniającym prawidłową realizację zadań określonych w ustawie z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej3. Polegały one nie tylko na kierowaniu 
wniosków o przyznanie dodatkowych środków finansowych, ale również na zmianie 
sposobu konstruowania budżetów jednostek i rzetelnej weryfikacji wniosków 
o zmianę planów finansowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 
(dalej: PSSE lub stacje powiatowe). Na bieżąco analizowano potrzeby zgłaszane 
w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania zarówno WSSE, jak i PSSE 
i realizowano je w miarę posiadanych środków finansowych. W większości 
przypadków działania LPWIS były skuteczne, w badanym okresie zakupiono 
nowoczesne urządzenia i wymieniono przestarzały technologicznie sprzęt. 
Z powodu braku środków finansowych na zakup sprzętu, przez ok. dwa lata nie 
wykonywano pomiarów pól elektromagnetycznych, brak było też zestawu do 
oznaczania krzemionki w ramach badania warunków sanitarno-higienicznych 
w zakładach przemysłowych. W wykazie potrzeb inwestycyjnych, przekazywanym 
Wojewodzie Lubelskiemu na etapie prac nad projektem budżetu państwa, potrzeby 

                                                      
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 2019 r. poz. 59. 
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nie były uszeregowane według hierarchii ich ważności, co mogło mieć wpływ na 
wybór przedsięwzięć do finansowania.  

Kontrola 4% wydatków WSSE zrealizowanych w 2018 r. wykazała, że zostały one 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4 oraz 
przepisach o zamówieniach publicznych. Nie stwierdzono niecelowego 
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.  

Ponad 11% dochodów uzyskanych w 2016 r., stanowiących wpływy za badania 
realizowane w ramach urzędowej kontroli żywności na rzecz innych wojewódzkich 
stacji sanitarno-epidemiologicznych, nie zostało odprowadzone na rachunek 
budżetu państwa. Przeznaczono je na pomniejszenie wykonanych przez WSSE 
wydatków. Pozostałe objęte badaniem dochody odprowadzone zostały terminowo 
i w prawidłowej wysokości. 

Określone w WSSE podzadania i działania były spójne z celem zadania, do którego 
zostały przypisane, a mierniki – z wyjątkiem jednego – odzwierciedlały realizację 
celów tych podzadań i działań. W latach 2016-2018 osiągnięto zaplanowane 
wartości mierników. Stacja w wyznaczonych terminach zrealizowała zadania 
określone w Planie zasadniczych zamierzeń i zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego (dalej: GIS) opracowała wytyczne do planu zasadniczych 
przedsięwzięć dla powiatowych stacji.  

LPWIS koordynowała działalność powiatowych stacji oraz sprawowała nadzór nad 
realizacją ich zadań, pomimo trudności wynikających z braku szczegółowych 
uregulowań w tym zakresie w obowiązujących przepisach prawnych. Ponadto 
nadanie starostom powiatowym uprawnień w zakresie nadzoru nad sferą kadrową 
PSSE znacznie ograniczyło wpływ LPWIS na racjonalizację wydatków powiatowych 
stacji. Generowało też dodatkowe koszty po stronie WSSE związane 
z koniecznością przejęcia bezpośredniego nadzoru sanitarnego nad innymi 
jednostkami samorządu powiatowego, w szczególności szpitalami, wyłączonymi 
spod nadzoru właściwej PSSE z uwagi na podległość jednemu samorządowi 
powiatowemu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie środków na funkcjonowanie stacji 
sanitarno-epidemiologicznych 

1.1  Planowanie środków na funkcjonowanie Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 

1.1.1. Identyfikacji potrzeb remontowych dokonano m.in. w trakcie kontroli 
wewnętrznej stanu technicznego i warunków bhp pomieszczeń Stacji, 
przeprowadzonej w listopadzie 2016 r. Według protokołu z tej kontroli, remontu 
wymagało 75 z 116 podlegających oglądowi pomieszczeń, wszystkie korytarze, 
wejście boczne, elewacja budynku oraz garaże. Potrzeby realizowano w miarę 
posiadanych środków finansowych. W okresie od września 2016 r. do końca 2018 r. 
wykonano m.in. remont holu wejściowego, trzech pracowni laboratoryjnych oraz 

                                                      
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
5  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. 

OBSZAR 
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odnowiono 22 pokoje biurowe, korytarze, klatki schodowe, pokój socjalny dla 
pracowników laboratorium.  
Inne zidentyfikowane potrzeby remontowe, wg informacji LPWIS, dotyczyły wymiany 
kostki brukowej wokół budynku, remontu sali konferencyjnej i łazienek na wszystkich 
piętrach, przystosowania pomieszczeń do przyjmowania interesantów oraz pokoi 
socjalnych dla pracowników.  

(akta kontroli tom I str. 4-20, tom III str. 1- 23) 

Według stanu na koniec lutego 2019 r., WSSE posiadała osiem samochodów 
służbowych, w tym cztery wyprodukowane w okresie od 2004 r. do 2008 r., 
a pozostałe w latach 2015-2017. Jak podała Kierownik Działu Administracyjnego 
i Logistyki, z uwagi na potrzeby związane głównie ze zwiększającą się ilością 
wyjazdów w ramach nadzoru sanitarnego rozważany jest zakup samochodu 
siedmioosobowego, który pozwoli na połączenie wyjazdów pracowników kilku 
oddziałów poza teren Lublina. 

(akta kontroli tom I str. 212, 424) 

Potrzeby w zakresie wyposażenia w sprzęt komputerowy zidentyfikowane zostały 
m.in. w „Informacji o stanie infrastruktury IT WSSE”, sporządzonej 17 marca 2015 r. 
Jako zadanie priorytetowe wskazano przejście na nowy system serwerowy oraz 
modernizację części komputerów połączoną z wymianą systemu operacyjnego. 
Ponadto w protokołach z przeglądu zarządzania w Dziale Nadzoru Sanitarnego 
w latach 2016-2018 każdorazowo, jako obarczone dużym ryzykiem awaryjności 
wskazywano wykorzystywane zasoby informatyczne. W 2017 r. zakupiono 
wyposażenie i oprogramowanie do serwerowni. Na koniec 2018 r. pozostały do 
wymiany 52 komputery, zakupione w latach 2004-2011, ze względu na ich zużycie 
fizyczne lub ekonomiczne. 

(akta kontroli tom I str. 21-27, 128-130, 381-416) 

Stosownie do § 11 ust. 1 pkt 6 regulaminu organizacyjnego WSSE6 w Dziale 
Administracji i Logistyki sporządzano analizy mające na celu ocenę funkcjonowania 
WSSE pod kątem wydatkowania środków na zakupy o wartości nieprzekraczającej 
30 tys. euro, rozchodu materiałów wydawanych poszczególnym komórkom 
organizacyjnym WSSE, zużycia paliwa w samochodach służbowych, wyposażenia 
pracowników w sprzęt komputerowy oraz potrzeb remontowych. Stanowiły one 
źródło informacji dla kadry zarządzającej Stacją oraz podstawę podejmowania 
decyzji w zakresie np. podziału zakupionego sprzętu komputerowego czy kolejności 
realizacji prac remontowych. 

(akta kontroli tom I str. 4-25, tom III str. 110) 

1.1.2. Zgodnie z ustaleniem przeglądu zarządzania dokonanego w 2015 r., w celu 
planowej długotrwałej modernizacji wyposażenia pomiarowego w laboratorium, 
corocznie opracowywano listę priorytetów zakupu sprzętu specjalistycznego. 
W 2016 r. lista ta obejmowała 16 pozycji na kwotę 2.394,3 tys. zł, w 2017 r. – sześć 
na kwotę 2.112,8 tys. zł, a w 2018 r. – 13 pozycji na kwotę 2.049,5 tys. zł. 

(akta kontroli tom I str. 28-52) 

Priorytety zakupu uchwalane były przez Komisję ds. zakupu środków trwałych, 
zgodnie z pkt. I.3. załącznika nr 1 do zarządzenia nr 6 LPWIS w Lublinie z dnia 
27 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi. Według 
protokołu z posiedzenia tej Komisji w dniu 20 kwietnia 2018 r. za najbardziej celowy 
uznano zakup: zestawu do pomiaru pola EM z sondami o wartości 106 tys. zł, 
dwóch zestawów do spektrometrii promieniowania gamma o wartości ok. 82 tys. zł 

                                                      
6  Wprowadzony zarządzeniem nr 10 Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 19 grudnia 2016 r., zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 30 grudnia 2016 r. 
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oraz spektrometru za kwotę 117,5 tys. zł w celu wdrożenia metody oznaczania 
krzemionki we frakcji respirabilnej pyłu w ramach badania warunków sanitarno-
higienicznych w zakładach przemysłowych. Konieczność zakupu zestawu do analiz 
krzemionki, w związku z planowaną nowelizacją przepisów, została wskazana już 
w 2015 r. w zestawieniu dodatkowych potrzeb przekazanych do Wojewody 
Lubelskiego w trakcie planowania budżetu na 2016 r. Do końca lutego 2019 r. 
zestaw ten nie został zakupiony. 

(akta kontroli tom I str. 62-67) 

Zgodnie z wykazem wyposażenia Działu Laboratoryjnego WSSE sporządzonego 
w grudniu 2018 r. awaryjność wykazywały 82 pozycje wyposażenia będącego 
w użytkowaniu przez okres ponad 10 lat. Według danych wynikających z ewidencji 
księgowej średnia data produkcji środków trwałych stanowiących wyposażenie 
laboratorium przypadała na 2003 r., przy czym najstarsze urządzenia (zestawy do 
pomiaru skażeń i pomiaru wibracji) wyprodukowane były w 1976 r. 

(akta kontroli tom I str. 118-124) 

Według wyjaśnienia LPWIS i pism do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej: 
LUW), brak lub przestarzałość sprzętu laboratoryjnego spowodowały:  
– konieczność wykonywania badań laboratoryjnych w dni wolne od pracy, 

w związku ze zleceniem pobierania i badania próbek w zakresie pomiarów 
cezu-137 z częstotliwością 20% dla produktów z Ukrainy, dla każdej grupy 
owoców miękkich i grzybów dzikorosnących;  

– niedokonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym po 
1 maja 2017 r. Do 30 kwietnia 2017 r. dokonywano tylko pomiarów 
interwencyjnych, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pomiarów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania 
tych poziomów7; 

– brak pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku pracy od momentu 
wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne8. Badania 
w zakresie pól elektromagnetycznych, z wyjątkiem pomiarów w przestrzeni 
pochodzących od urządzeń do magnetoterapii, mieszkańcy Lublina byli 
zmuszeni wykonywać w innych wojewódzkich stacjach np. w Rzeszowie lub 
Kielcach. 

W 2018 r. laboratorium wdrożyło metodykę pomiarów pól elektromagnetycznych 
w przestrzeni pracy, pochodzących z urządzeń do magnetoterapii. W kwietniu 
2018 r. dokonano wzorcowania sprzętu do pomiaru pól elektromagnetycznych, 
przeprowadzono walidację metody i we wrześniu podczas oceny zewnętrznej przez 
Polskie Centrum Akredytacji uzyskano akredytację na ww. metodykę. Zakupione 
w grudniu 2018 r. wyposażenie umożliwiło rozszerzenie zakresu badań w obszarze 
pól elektromagnetycznych oraz badanie większej ilości próbek w kierunku cezu-137.  

(akta kontroli tom III str.1-23) 

W 2018 r. LPWIS dwukrotnie informowała GIS o problemach związanych 
z realizacją wytycznych dotyczących zwiększenia częstotliwości badań dla owoców 
miękkich i grzybów dzikorosnących w ramach kontroli granicznej, z powodu stanu 
technicznego posiadanego sprzętu oraz awarii chromatografu cieczowego 
stosowanego do badań żywności w kierunku oznaczenia toksyn. Zwracała się też 
z prośbą o poparcie wniosku złożonego do Wojewody Lubelskiego w sprawie 

                                                      
7  Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883.  
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 331. 
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zakupu aparatury usprawniającej badanie próbek żywności w ramach prowadzonej 
granicznej kontroli sanitarnej. W odpowiedzi na ww. pismo GIS zwrócił się do 
Wojewody Lubelskiego o analizę problemu, jako niezwykle istotnego dla 
zapewnienie bezpieczeństwa żywności w Polsce oraz udzielenia wsparcia 
finansowego LPWIS. 

(akta kontroli tom III str. 1-23, 30-38) 

1.1.3. Plany szkoleń zewnętrznych, sporządzone przez poszczególne komórki 
organizacyjne WSSE, przyjęte na lata 2016-2018, zostały zrealizowane w ok. 80%. 
Niepełna realizacja tych planów wynikała głównie z odwołania szkoleń przez 
organizatorów. Tylko w trzech przypadkach przyczyną braku udziału w szkoleniach 
zaplanowanych na rok 2016 były ograniczenia finansowe. Pracownicy WSSE brali 
udział w szkoleniach zewnętrznych, naradach oraz szkoleniach wewnętrznych 
(także organizowanych dla PSSE), których nie przewidziano na etapie planowania, 
ale wynikały z bieżących potrzeb, były organizowane np. przez GIS i organizacje 
zajmujące się zdrowiem publicznym. W latach 2016-2018 pracownicy WSSE 
uczestniczyli w 256 różnego rodzaju formach szkoleniowych.  

 (akta kontroli tom I str. 142-143, 294-295, 297-298) 

1.1.4. W złożonych do Wojewody Lubelskiego dokumentach planistycznych Rz-2 
Projekt budżetu państwa. Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie 
inwestycji wraz z omówieniem na lata 2016-2018, WSSE ujęła potrzeby 
inwestycyjne na kwotę 7.075 tys. zł. Środki finansowe zostały przyznane jedynie 
w ustawie budżetowej na 2016 r., w kwocie 140 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup 
aparatury do badań wody w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Pozostałe wydatki inwestycyjne, poniesione w latach 2016-2018 w kwocie 
1.467,3 tys. zł9, wynikały ze zwiększenia planu finansowego w trakcie roku. 
Przeznaczono je m.in. na zakup spektrometru ze wzbudzeniem plazmowym, 
detektora fluorescencyjnego, zestawu sond do miernika NBM 550, dwóch zestawów 
spektrometrycznych promieniowania gamma, wagi laboratoryjnej, miernika 
z modułem analizy FFT pola E/M i dodatkowymi opcjami rozszerzającymi, trzech 
samochodów osobowych, sprzętu informatycznego, klimatyzatorów. Ponad 80% 
środków finansowych na wydatki majątkowe przyznane zostało na mocy decyzji 
budżetowych Wojewody Lubelskiego wydanych w dwóch ostatnich miesiącach roku 
budżetowego. 

(akta kontroli tom I str. 290-292) 

W kontrolowanym okresie WSSE otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: WFOŚiGW) dofinansowanie do 
zakupu aparatury do badań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
w kwocie ogółem 130 tys. zł. Środki finansowe wydatkowano, zgodnie z umowami 
w sprawie ich przyznania: 
– w 2016 r. 100 tys. zł na zakup chromatografu jonowego do analiz anionów 

w wodzie; 
– w 2018 r. 30 tys. zł na zakup trzech biuret cyfrowych oraz rejestratora 

temperatury. 

W formularzach planistycznych Rz-2 na lata 2016-2018 WSSE wnioskowała 
o środki finansowe w wysokości 1.250 tys. zł – 1.500 tys. zł na zakup chromatografu 
cieczowego z detektorem masowym. Konieczność zakupu, zgodnie 
z uzasadnieniem do Rz-2, wynikała z potrzeby wykorzystywania w badaniach 
laboratoryjnych sprzętu pozwalającego uzyskać wymagane parametry i wiarygodne 

                                                      
9  W 2016 r. – 307,4 tys. zł (w tym 100 tys. zł ze środków WFOŚiGW w Lublinie), w 2017 r. – 932,7 tys. zł 

i w 2018 r. – 227,4 tys. zł. 
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wyniki badań, zgodnie z wymogami instytutu referencyjnego. Do dnia zakończenia 
kontroli zakup nie został zrealizowany. 

(akta kontroli tom I str. 144-154, 260-272) 

Ponadto w trakcie opracowywania projektu budżetu na lata 2016-2018 i realizacji 
planu finansowego zgłoszono do LUW dodatkowe potrzeby finansowe: 
– w 2016 r. – 112 tys. zł na realizację nowych zadań oraz 2.130 tys. zł na 

realizację zadań, których poziom finansowania jest niewystarczający; 
– w 2017 r. – 52 tys. zł na realizację nowych zadań oraz 2.031,6 tys. zł na 

częściową realizację zakupów inwestycyjnych umieszczonych w druku Rz-2 na 
2018 r.  

Na 2018 r. dodatkowe potrzeby nie zostały zgłoszone, z powodu – wg wyjaśnienia 
Zastępcy LPWIS – braku informacji na temat wprowadzenia nowych zadań do 
realizacji w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zadań, których 
poziom finansowania był niewystarczający. 

(akta kontroli tom I str. 100-117) 

1.1.5. Formularze Rz-2 zostały sporządzone zgodnie z przepisami rozporządzeń 
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do 
projektu ustawy budżetowej na lata 2016-201810 i wytycznymi Wojewody 
Lubelskiego, z wyjątkiem niewykazania w nich zadań inwestycyjnych planowanych 
do realizacji w kolejności priorytetowej, począwszy od zadań najbardziej 
niezbędnych do wykonania. Formularze zostały terminowo przekazane do LUW. 

(akta kontroli tom III str. 115-125, 188-197) 

1.1.6. LPWIS wskazała, że realizacja zadań przez jednostki Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej na terenie województwa lubelskiego odbywała się na bieżąco, ale wiele 
obszarów wymaga dofinansowania. Ograniczone środki finansowe nie pozwoliły na 
realizację zakupów kluczowej aparatury laboratoryjnej i pilnych, dużych remontów. 
Największym problemem Stacji jest wyposażenie laboratorium w zużyty fizycznie 
i przestarzały technologicznie sprzęt laboratoryjny. Najtrudniejsza sytuacja nastąpi 
wtedy, kiedy kilkunastoletnie urządzania laboratoryjne ulegną całkowitemu zużyciu 
lub awarii niemożliwej do usunięcia ze względu chociażby na brak części 
zamiennych, a na zakup nowych urządzeń nie pozwoli brak środków finansowych. 
Na naprawy zużytego sprzętu, tylko w okresie od stycznia do października 2018 r., 
wydatkowano 155 tys. zł w ramach planu wydatków bieżących. 
LPWIS zwróciła uwagę, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, Inspektor 
Wojewódzki odpowiedzialny za nadzór i finansowanie laboratoriów inspekcji 
sanitarnej na terenie województwa, nie może podjąć decyzji o ograniczeniu ich 
działalności. Większość z siedmiu laboratoriów funkcjonujących w powiatowych 
stacjach realizuje badania zlecone w zakresie schorzeń jelitowych – salmonella, 
shigella. Dla zapewnienia właściwego nadzoru na terenie województwa właściwym 
wydaje się utrzymanie jednego dobrze wyposażonego laboratorium, realizującego 
pełne spektrum badań oraz alternatywnie jednego, stanowiącego bazę zapasową 
i uzupełniającą działanie laboratorium podstawowego. Zmniejszenie liczby 
laboratoriów pozwoliłoby na dystrybuowanie środków finansowych w miejsca 
strategiczne o priorytetowym znaczeniu, mające szczególny wpływ na realizację 
zadań z zakresu zdrowia publicznego. Dodatkowo przyczyniłoby się do 
zmniejszenia wydatków na akredytację, zakup odczynników czy drobnego sprzętu 
laboratoryjnego. Nie miałoby negatywnego skutku w postaci ograniczenia 

                                                      
10  Rozporządzenia Ministra Finansów/Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej: z dnia 2 lipca 2015 r. na rok 2016 
(Dz. U. poz. 955, ze zm.), z dnia 20 maja 2016 r. na rok 2017 (Dz. U. poz. 735) i z dnia 13 czerwca 2017 r. 
na rok 2018 (Dz. U. poz. 1154).  
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zatrudnienia, a dokonane przesunięcia kadrowe pozwoliłyby na wzmocnienie 
np. obszarów nadzoru nad produkcją pierwotną czy suplementami diety. 

(akta kontroli tom I str. 277-279, tom III str. 1-23, 131-132, 156-150) 

1.2 Planowanie środków na funkcjonowanie Powiatowych Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych 

1.2.1. Komórki organizacyjne WSSE dokonywały diagnozy potrzeb szkoleniowych 
jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa, biorąc pod 
uwagę m.in. potrzeby związane z realizacją planów zasadniczych zamierzeń WSSE 
i PSSE oraz bieżące wynikające np. ze zmiany przepisów. Przesyłane przez PSSE 
plany szkoleń pracowników laboratoriów służyły do identyfikacji obszarów do 
doskonalenia działalności laboratoryjnej oraz opracowania zbiorczego planu szkoleń 
dla laboratoriów we wszystkich powiatowych stacjach. Pracownicy, którzy 
uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych, przekazywali pozyskaną wiedzę na 
szkoleniach kaskadowych organizowanych w WSSE. 

Dział Nadzoru Sanitarnego WSSE przeprowadził w PSSE analizę wyposażenia 
i organizacji magazynów szczepionek. Z wyjaśnienia LPWIS wynika, że za 
zapewnienie potrzeb sprzętowych, rzeczowych oraz szkoleniowych w zakresie 
Działu Laboratorium w powiatowych stacjach odpowiadali Państwowi Powiatowi 
Inspektorzy Sanitarni (dalej: PPIS), którzy w przypadku braku możliwości realizacji 
nałożonych zadań zobowiązani byli zwrócić się do LPWIS z uzasadnionym 
wnioskiem o zakup sprzętu. Przedłożone wnioski poddawane były analizie 
przeprowadzonej przez LPWIS, kierownika Działu Laboratorium WSSE oraz główną 
księgową.  

(akta kontroli tom III str. 1-23) 

1.2.2. W kontrolowanym okresie powiatowe stacje przesłały do LPWIS łącznie 
61 wniosków o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników, w tym w 2016 r. – 
12, 2017 r. – 16 i 2018 r. – 33. Pozytywnie rozpatrzono 56 wniosków, negatywnie – 
cztery, w przypadku jednego LPWIS wstrzymał wydanie decyzji do czasu 
przeprowadzania analizy poziomu zatrudnienia we wszystkich PSSE. Wnioski były 
uzasadnione koniecznością uzupełnienia obsady kadrowej w związku 
np. z odejściem na emeryturę pracowników dotychczas zatrudnionych lub ich 
długotrwałą nieobecnością. LPWIS wydawała decyzję na podstawie analizy 
zatrudnienia w PSSE, liczby nadzorowanych obiektów, przeprowadzonych kontroli 
i kwoty dochodów w przeliczeniu na pracownika zatrudnionego w laboratorium.  

(akta kontroli tom III str. 169-174) 

1.2.3. Zadania z zakresu weryfikacji formularzy planistycznych złożonych przez 
PSSE zostały przypisane pracownikom WSSE w zakresach obowiązków. Pomimo, 
że część formularzy Rz-2 została przekazana przez PSSE na niewłaściwych 
drukach i/lub była błędnie wypełniona, nie wymagano złożenia korekt, a ujęte w tych 
formularzach zadania ujmowane były w zbiorczym Rz-2. Według głównej księgowej 
WSSE, krótki termin wyznaczony na sporządzanie druków oraz konieczność 
sporządzania dodatkowych dokumentów wprowadzonych zarządzeniem nr 209 
Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2014 r., np. w celu uzasadnienia 
celowości zakupów inwestycyjnych, sprawił, iż dla WSSE priorytetowym było 
sporządzanie danych zbiorczych na poprawnym, aktualnym druku planistycznym 
wraz z właściwym uzasadnieniem zakupu i przekazanie ich w wyznaczonym 
terminie do LUW. Ponadto zmiany w formularzach PSSE zawierały drobne różnice, 
a zawarte w nich informacje merytoryczne pozwalały na sporządzanie wersji 
zbiorczej projektu. Zagadnienia dotyczące przesyłania sprawozdań i druków 
planistycznych ze wskazaniem konieczności ich prawidłowego sporządzania 

Opis stanu 
faktycznego 
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i aktualizowania były omawiane na bieżąco oraz m.in. na spotkaniu głównych 
księgowych PSSE w lutym 2017 r. 

(akta kontroli tom I str. 232-243, tom III str. 134-153 ) 

Zgodnie z formularzami Rz-2 PSSE zgłosiły: 
– na 2016 r. – 23 zadania na kwotę 4.116 tys. zł, w tym inwestycję budowalną 

realizowaną przez PSSE w Lublinie (3.265 tys. zł);  
– na 2017 r. – 31 zadań na kwotę 4.058 tys. zł, w tym osiem inwestycji 

budowlanych na łączną kwotę 2.959 tys. zł, tj. przebudowa budynku PSSE 
w Lublinie (2.336 tys. zł), modernizacja ogrzewania w budynku PSSE 
w Parczewie (50 tys. zł), izolacja pionowa ścian zewnętrznych budynku PSSE 
w Kraśniku (120 tys. zł), termomodernizacja budynku PSSE w Biłgoraju wraz 
z wykonaniem dachu (173 tys. zł) oraz termomodernizacja budynku PSSE 
w Lubartowie, jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i modernizacja sieci komputerowej (280 tys. zł); 

– na 2018 r. – 28 zadań na kwotę 1.367 tys. zł, w tym 700 tys. zł na roboty 
budowlane (ponownie zgłoszono potrzeby PSSE w Kraśniku, Biłgoraju 
i Lubartowie, ujęte na druku Rz-2 na 2017 r.).  

W uzasadnieniu wniosku PSSE w Kraśniku wskazano, że budynek nie posiada 
właściwego zabezpieczenia fundamentów przed niszczącym działaniem wilgoci, 
w okresie intensywnych opadów zalegająca w warstwach gruntu woda opadowa 
przesącza się przez nieszczelne ściany fundamentowe, zalewając piwnice. 
Na skutek kapilarnego podciągania wody wilgoć podnosi się w wyższe partie 
budynku. W uzasadnieniu wniosku PSSE w Biłgoraju wskazano na niezbędną 
redukcję utraty ciepła w okresach grzewczych. Budynek posiada stropodach płaski 
pokryty zwykłą papą bitumiczną eksploatowaną od 1974 r. Pokrycie dachu jest 
nieszczelne, z powodu powstających pęknięć betonu i szczelin w papie 
pokrywającej dach. Ponadto stropodach jest niewystarczająco odizolowany 
termicznie, co przyczynia się do występowania wyjątkowo niskich temperatur 
w pomieszczeniach na II piętrze i znacznych kosztów ogrzewania budynku. 

 (akta kontroli tom I str. 146-154) 

PSSE występowały do WFOŚiGW o przyznanie dofinansowania zakupu sprzętu 
i modernizacji budynków. W 2017 r. dofinansowano modernizację ogrzewania 
w budynku PSSE w Parczewie, a w 2018 r. wymianę pieca gazowego centralnego 
ogrzewania w budynku PSSE w Krasnymstawie i zakup spektrofotometru przez 
PSSE w Lublinie.  

(akta kontroli tom I str. 161-162, tom III str. 141-145) 

W przekazanych przez WSSE do LUW zbiorczych formularzach Rz-2 na lata 2016-
2018 uwzględnione zostały zadania wskazane w dokumentach planistycznych stacji 
powiatowych, z wyjątkiem zadań inwestycyjnych, w stosunku do których stacje 
powiatowe nie miały zatwierdzonych programów inwestycyjnych oraz zakupów 
sprzętu zrealizowanych w wyniku zwiększenia planu finansowego lub oszczędności 
na innych wydatkach.  

Ujmowanie zadań w formularzach Rz-2 nie było poprzedzone analizą wniosków 
PSSE z punktu widzenia potrzeb całej funkcjonującej w województwie bazy 
laboratoryjnej. Kierownik Działu Laboratorium WSSE nie posiadał wykazów 
wyposażenia powiatowych stacji z danymi na temat np. daty produkcji sprzętu, 
stanu technicznego, awaryjności. Kierownicy stacji powiatowych nie uczestniczyli 
w ustalaniu kolejności planowanych do realizacji zadań wskazywanych w Rz-2. 
Jak wynika z wykazów wyposażenia laboratoriów przesłanych przez stacje 
powiatowe podczas kontroli NIK, średnia wieku sprzętu wynosiła 14 lat, najwięcej 
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sprzętu (ok. 20%) pochodziło z 2003 r. Aparat Kocha A52 PREMED na 
wyposażeniu PSSE w Zamościu użytkowany był od 54 lat. 

(akta kontroli tom str. II str. 1-73) 

Limit środków na wydatki majątkowe, zgodnie z pismami Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury LUW z dnia 28 lipca 2015 r. i 21 lipca 2016 r., wynosił 
w 2016 r. 1.100 tys. zł, a w 2017 r. 2.336 tys. zł i był przeznaczony na realizację 
zadania „Przebudowa budynku PSSE w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12. Limit 
środków na wydatki majątkowe w 2018 r., wg pisma ww. Zastępcy Dyrektora z dnia 
19 lipca 2017 r., wynosił 76 tys. zł. Środki finansowe przyznano na zakup serwera 
dla PSSE w Lublinie (35 tys. zł) i Radzyniu Podlaskim (20 tys. zł), zakup 
spektrofotometru UV/VIS dla PSSE w Lublinie (17 tys. zł), wymianę pieca 
centralnego ogrzewania w budynku PSSE w Krasnymstawie (4 tys. zł).  
Ustalony w ww. pismach limit stanowił w 2016 r. 27%, w 2017 r. 58%, w 2018 r. 6% 
środków finansowych wnioskowanych przez PSSE na te lata. 

W 2016 r. plan po zmianach wydatków majątkowych PSSE ustalony został w kwocie 
1.841 tys. zł, z tego 1.100 tys. zł było ujęte w ustawie budżetowej, 118 tys. zł 
pochodziło z przesunięć limitów wydatków z innych podziałek klasyfikacji w ramach 
planów finansowych PSSE, a 623 tys. zł stanowiło zwiększenie budżetów 
powiatowych stacji. Wykonanie wydatków wyniosło 1.840,9 tys. zł, z tego 
1.100 tys. zł przeznaczono na przebudowę budynku PSSE w Lublinie, 112,5 tys. zł 
na zakup sprzętu laboratoryjnego, 623,7 tys. zł na zakup samochodów osobowych 
dla ośmiu PSSE, 4,7 tys. zł na wdrożenie programu kadrowo-płacowego w PSSE 
w Białej Podlaskiej. 

W 2017 r. plan po zmianach wydatków inwestycyjnych (§ 6050) wynosił 
2.494,1 tys. zł, z czego wykorzystano 98%, tj. 2.445,2 tys. zł na przebudowę 
budynku PSSE w Lublinie (2.395,2 tys. zł) oraz modernizację ogrzewania 
w budynku PSSE w Parczewie (50 tys. zł, przyznane z rezerwy celowej budżetu 
państwa). Plan wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) ustalony został w kwocie 
1.045,1 tys. zł, z tego 36,6 tys. zł wynikało z przesunięć limitów wydatków w planach 
finansowych PSSE, a 1.008,5 tys. zł stanowiły zwiększenia budżetów powiatowych 
stacji. Wydatki wyniosły 1.027,4 tys. zł, tj. stanowiły 98,3% planu i poniesione 
zostały na zakup samochodów dla pięciu PSSE (388,1 tys. zł), sprzętu 
informatycznego i telekomunikacyjnego dla czterech stacji (44,4 tys. zł), 
wyposażenia laboratoryjnego (594,9 tys. zł). 

Plan po zmianach wydatków majątkowych na 2018 r. wynosił 152 tys. zł, z czego 
wykorzystano 96,8% (147,1 tys. zł) z przeznaczeniem na:  
– zakup serwera i spektrofotometru z uchwytem na kuwety i drukarką do 

drukowania otrzymanych wyników dla PSSE w Lublinie (87,6 tys. zł); 
– zakup serwera sieciowego z oprogramowaniem dla PSSE w Radzyniu 

Podlaskim (19,5 tys. zł); 
– wymianę pieca gazowego centralnego ogrzewania w budynku PSSE 

w Krasnymstawie (40 tys. zł). 
 (akta kontroli tom I str. 155-157, 160, 163-185, 288-289, 417-423) 

1.2.4. Zgodnie z § 12 regulaminu organizacyjnego WSSE, główny księgowy WSSE 
dokonywał bieżącej analizy oraz koordynował działalność PSSE pod względem 
przestrzegania zasad gospodarki środkami publicznymi, udzielał wytycznych 
np. w zakresie ewidencji i rozliczania środków otrzymanych z rezerw celowych, 
zgłaszania blokady planowanych wydatków, analizował potrzeby w zakresie 
zwiększenia zatrudnienia, planu wydatków, zmian w harmonogramie wydatków 
budżetowych oraz na bieżąco przekazywał informacje i wytyczne Wojewody 
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Lubelskiego (dysponenta pierwszego stopnia). W przesyłanej do powiatowych stacji 
korespondencji LPWIS każdorazowo przypominał o konieczności prowadzenia 
racjonalnej polityki w zakresie kształtowania gospodarki finansowej oraz obowiązku 
dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

Sporządzone przez Oddział Ekonomiczny analizy wynagrodzeń, osiągniętych 
dochodów oraz wskaźników uzyskanych przez poszczególne PSSE w 2016 r. były 
prezentowane podczas narady LPWIS z PPIS oraz posłużyły do konstruowania 
budżetu na 2018 r. 

(akta kontroli tom I str. 186-196) 

1.2.5. Podstawę planowania wydatków bieżących na 2016 r. i 2017 r. stanowił 
poziom ich wykonania w roku ubiegłym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 
planowania i wytycznych dysponenta pierwszego stopnia.  
Zgodnie z przekazanym do LUW formularzem OPBW Opracowanie Projektu 
Budżetu – wydatki do projektu budżetu państwa na 2018 r., kwota planowana 
w grupie wydatków bieżących PSSE (§ 4000) była o 240 tys. zł mniejsza niż 
planowana na 2017 r. Zgodnie z uzasadnieniem środki te stanowiły zabezpieczenie 
potrzeb WSSE w zakresie wydatków dokonywanych na rzecz wszystkich PSSE, 
np. za dystrybucję preparatów szczepionkowych, transport próbek wody i żywności. 
Zmniejszono też o 131 tys. zł plan wydatków 13 PSSE na zakup leków, wyrobów 
medycznych i produktów biobójczych. W uzasadnieniu podano, że PSSE 
w Biłgoraju, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Opolu Lubelskim, 
Parczewie, Rykach, Tomaszowie Lubelskim i Włodawie nie wykonują badań 
laboratoryjnych i nie ponoszą wydatków na zakup odczynników chemicznych, 
a zmniejszenie planu PSSE w Chemie, Lublinie i Zamościu wynikało z analizy liczby 
wykonywanych badań oraz wykonania wydatków w tym obszarze w 2016 r. Środki 
te miały zostać przeznaczone na zakup odczynników chemicznych do badań 
wykonywanych w ramach nadzoru dla wszystkich PSSE oraz badań wynikających 
z „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli 
i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” i miały stanowić częściowe 
uzupełnienie brakujących środków finansowych na zakup odczynników 
chemicznych. 
Z ww. puli środków na potrzeby 14 powiatowych stacji rozdysponowano 
299,5 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów do remontów, wymianę 
przestarzałego sprzętu komputerowego, opłaty czynszowe, zakup materiałów 
biurowych, paliwa, wypłatę odprawy emerytalnej i nieplanowanej nagrody 
jubileuszowej.  

(akta kontroli tom I str. 197-209, 317-360) 

W kontrolowanym okresie Wojewoda Lubelski zwiększył plan wydatków 
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych o kwotę 579,4 tys. zł w 2016 r. 
i 568 tys. zł w 2018 r. z przeznaczeniem na realizację niezbędnych zakupów 
wyposażenia, usług, materiałów medycznych. 

 (akta kontroli tom I str. 433) 

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

W wypełnionych formularzach planistycznych Rz-2 na lata 2016-2018 nie wskazano 
priorytetów, a zadania inwestycyjne zgłoszone przez PSSE wymienione w tych 
formularzach nie były uszeregowane wg hierarchii ich ważności, nie wykazano też 
łącznie inwestycji jednego rodzaju. Np. w Rz-2 na 2018 r. zakup samochodu 
służbowego wykazano w poz. 14, 20, 25, 30, natomiast sprzętu laboratoryjnego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w poz. 7-13, 15-18, 21, 24, 26, 29. Powiatowi inspektorzy nie uczestniczyli 
w określaniu priorytetów inwestycyjnych dla jednostek inspekcji sanitarnej 
w województwie lubelskim, a WSSE nie posiadała informacji na temat stanu 
technicznego wyposażenia wykorzystywanego w laboratoriach stacji powiatowych. 

Zgodnie z instrukcją sporządzania formularzy Rz-2, określoną w załącznikach do 
rozporządzeń w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania 
materiałów do projektu ustawy budżetowej (na 2016 r. załącznik nr 53 pkt 9, na 
2017 r. załącznik nr 49 pkt 9, na 2018 r. załącznik nr 48 pkt 33), zadania 
inwestycyjne planowane do realizacji wykazuje się wg hierarchii ich ważności. Dany 
priorytet nie może zostać powielony, tj. powinien zostać przyporządkowany 
wyłącznie do jednego zadania w zakresie całego formularza, inwestycje jednego 
rodzaju należy wykazać łącznie, np. zakup środków transportu, zakup sprzętu 
informatycznego, zakup sprzętu biurowego. 

LPWIS wyjaśniła, że wydatkami o najwyższym priorytecie umieszczanymi w druku 
Rz-2 w pierwszej kolejności, były zakupy dotyczące sprzętu laboratoryjnego dla 
WSSE. Umieszczenie tych pozycji jako priorytetowych wynikało z konieczności 
wyposażenia laboratorium w sprzęt konieczny do realizacji badań nie tylko 
w ramach „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej 
kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej”, ale również szerokiego 
zakresu badań z obszaru nadzorowanego przez poszczególne PSSE województwa 
lubelskiego. W dalszej kolejności umieszczane były potrzeby przedstawiane przez 
poszczególne PSSE. Wobec braku wiedzy na temat wysokości kwot 
przeznaczonych na zakupy inwestycyjne, WSSE w Lublinie przyjęła zasadę 
traktowania zgłaszanych potrzeb jako równorzędne. Nie znając limitów na zakupy 
inwestycyjne przedstawiła wszystkie potrzeby przyjmując jako oczywiste, że 
w sytuacji konieczności dokonania wyboru priorytetów powinien decydować o nich, 
w ramach określonej przez LUW kwoty, LPWIS jako zobowiązany do zapewnienia 
realizacji zadań statutowych. 

 (akta kontroli tom I str. 146-154, tom III str.160-168) 

Na bieżąco analizowano potrzeby WSSE w zakresie m.in. zakupu sprzętu 
laboratoryjnego i innych środków trwałych, wyposażenia i remontów oraz 
podejmowano skuteczne działania w celu ich realizacji. LPWIS analizowała 
i odpowiadała na potrzeby zgłaszane przez PSSE, dokonując niezbędnych zmian 
w ich planach finansowych, jednak kwota środków finansowych na ten cel będąca 
w dyspozycji LPWIS była niewystarczająca. Dla zabezpieczenia środków 
niezbędnych do uzupełnienia ewentualnych niedoborów finansowych przez 
poszczególne PSSE dokonano uzasadnionych zmian w konstruowaniu budżetów 
jednostek na 2018 r. W kontrolowanym okresie niezgodnie z instrukcją sporządzano 
formularze planistyczne dotyczące środków na wydatki majątkowe (Rz-2). 

2. Analiza porównawcza dochodów budżetowych i ocena 
realizacji wydatków budżetu państwa 

2.1. Według sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27, 
w 2016 r. dochody WSSE wyniosły 921,1 tys. zł, w 2017 r. 1.033,3 tys. zł, w 2018 r. 
1.204,7 tys. zł i stanowiły odpowiednio: 87,9%, 103,1% i 97,7% planu. 
Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za badania i zlecone usługi, 
stanowiące ponad 78% dochodów ogółem oraz dochody z grzywien i kar 
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pieniężnych nakładanych na podstawie art. 103 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia11 (12,5%). 

LPWIS zwróciła uwagę na mający aspekt finansowy brak przepisów wykonawczych 
umożliwiających sprawne, właściwe działanie Inspekcji, np. w sprawie zapobiegania 
oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nieaktualność przepisów 
przywołanych w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 
2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego12, poddaje 
w istotną wątpliwość możliwość upoważnienia pracowników do tego typu czynności 
i jednocześnie możliwość karania na ich podstawie. Maksymalna wysokość 
mandatu, np. za spowodowanie zatrucia zbiorowego w związku z niezachowaniem 
reżimu sanitarnego, jest symboliczna (500 zł).  

(akta kontroli tom I str. 221-222, 434-447, tom III str. 115-130, 156-159) 

Należności pozostałe do zapłaty były równe zaległościom, na koniec 2018 r. 
wyniosły 345,4 tys. zł i były o 10,3% wyższe od występujących na 31 grudnia 2016 r. 

(akta kontroli tom III str. 436) 

W wyniku badania terminowości odprowadzania dochodów, zgromadzonych na 
rachunku bieżącym dochodów budżetowych w maju i grudniu 2016 r., 2017 r. 
i 2018 r., nie stwierdzono nieprawidłowości. Dochody były odprowadzane na 
rachunek Ministerstwa Finansów we właściwych kwotach oraz w terminach 
określonych w § 4 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 
2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa13. 

Nie odprowadzono dochodów w kwocie 254,5 tys. zł osiągniętych w 2016 r. z tytułu 
wykonywania przez WSSE badań laboratoryjnych na rzecz innych WSSE w ramach 
Państwowego Monitoringu Poboru Próbek. Dochodów tych nie wykazano 
w sprawozdaniu Rb-27 za 2016 r., gromadzono je na rachunku sum depozytowych, 
a następnie przekazywano na rachunek wydatków, pomniejszając ich wykonanie. 

(akta kontroli tom I str. 435-436, tom II str. 1-355, tom III str. 272-273) 

2.2. Wydatki WSSE wynosiły 12.806,3 tys. zł w 2016 r., 13.503,1 tys. zł w 2017 r., 
14.051,5 tys. zł w 2018 r. i stanowiły od 99,7% do 100% planu. W strukturze 
wydatków dominowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowiły 
prawie 80% wydatków ogółem. Udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem 
wyniósł ok. 1,4%, a majątkowych – 4%. 

Badaniem objęto 19 pozycji wydatków w łącznej kwocie 546 tys. zł, w tym 
majątkowe w wysokości 227,4 tys. zł i bieżące w kwocie 318,6 tys. zł, poniesione na 
zakup wyposażenia oraz usług szkoleniowych i remontowych. Analiza wykazała, że 
wydatki zostały poniesione terminowo oraz w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem obowiązujących zasad dokonywania zamówień.  

(akta kontroli tom I str. 223-231, 287, 437-438) 

2.3. Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 843 tys. zł, były wyższe od 
zobowiązań na koniec 2017 r. o 26,4 tys. zł (3,2%) i 2016 r. – o 0,2 tys. zł. Wynikały 
głównie z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego 
wynagrodzenia. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

 (akta kontroli tom I str. 441-442) 

                                                      
11  Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, ze zm. 
12  Dz. U. z 2014 r. poz. 282. 
13  Dz. U. z 2018 r. poz. 2225. 
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2.4. Wg sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w 2018 r., 
przeciętne wynagrodzenie w WSSE wynosiło 4,6 tys. zł, tj. było o 9,5% wyższe niż 
w latach 2016-2017 (4,2 tys. zł). 

WSSE otrzymała środki z rezerw celowych poz. 43 i 44, przeznaczone na 
finansowanie podwyżek wynagrodzeń, o których mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych14 w kwocie 98,8 tys. zł w 2017 r. i 372,7 tys. zł w 2018 r., z których 
wykorzystano odpowiednio: 91,8 tys. zł (92,9%) i 344,7 tys. zł (92,5%). 

W kontrolowanym okresie wypłacone na wniosek starostów premie dla 17 PPIS 
wyniosły 340,1 tys. zł15. Na przykład w 2018 r. kwoty wypłat dla poszczególnych 
PPIS wahały się od 0,4 tys. zł do 27 tys. zł. W odpowiedzi na prośbę LPWIS 
skierowaną do 20 starostów, tylko 10 podjęło współpracę w zakresie umożliwienia 
LPWIS opiniowania kwot premii przed ich przyznaniem PPIS. 

(akta kontroli tom I str. 244-245, 425-431, tom III str. 222-227) 

Przeciętne zatrudnienie w WSSE16 wynosiło w 2016 r. 166 osób, w 2017 r. – 165, 
w 2018 r. – 158. Ponad 40% ogółu zatrudnionych stanowili pracownicy Działu 
Laboratoryjnego, a 28% – zatrudnieni w Dziale Nadzoru Sanitarnego. 

(akta kontroli tom I str.249) 

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

Dochody osiągnięte przez WSSE w 2016 r. za wykonanie badań próbek produktów 
spożywczych na rzecz 12 WSSE w łącznej kwocie 254,5 tys. zł nie zostały zaliczone 
na dochody budżetowe i wykazane w sprawozdaniach Rb-27 oraz odprowadzone 
na rachunek Ministerstwa Finansów.  

Zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami oraz wystawionymi na ich 
podstawie notami księgowymi i ewidencją księgową, ww. dochody wpływały na 
rachunek sum depozytowych. Z tego rachunku były przekazywane na rachunek 
wydatków WSSE, zmniejszając ich wykonanie z tytułu zakupu materiałów 
i wyposażenia (§ 4210), leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 
(§ 4230) oraz usług pozostałych (§ 4300).  

Była główna księgowa WSSE (pełniąca tę funkcję do 19 października 2016 r.) 
wyjaśniła, że rozliczenia dotyczące wykonywania badań próbek produktów 
spożywczych dla innych WSSE były uregulowane na szczeblu centralnym. W skład 
Zespołu powołanego przez GIS w celu opracowywania propozycji uregulowań 
w obszarze finansowym, m.in. dot. rozliczeń pomiędzy Stacjami, wchodziła główna 
księgowa GIS oraz główne księgowe czterech stacji wojewódzkich. Po rozważeniu 
różnych propozycji rozwiązań w tym obszarze, Zespół uznał za właściwe 
traktowanie wpływów otrzymanych za świadczone usługi badania próbek żywności 
jako zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku, w którym zostały one 
poniesione, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 
2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych 
prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków 
finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na 

                                                      
14  Dz. U. poz. 1473, ze zm.  
15  Dla trzech PPIS starostowie nie przyznali premii. 
16  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Liczone metodą uproszczoną tj. faktyczne zatrudnienie na początek 

i na koniec miesiąca podzielone przez dwa, bez uwzględniania zwolnień lekarskich, urlopów 
wychowawczych, macierzyńskich i bezpłatnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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tych rachunkach17 oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych18. Wyliczenia należności za te badania 
obejmowały wyłącznie niezbędne, związane z ich wykonaniem koszty. Nie wszystkie 
stacje zastosowały się do ww. ustaleń, niektóre stacje zaliczały otrzymywane 
wpływy na poczet dochodów. 

Były LPWIS wyjaśnił, że praktyka rozliczania wpływów za usługi badania próbek 
żywności na rzecz innych WSSE wynikała z założenia, że nie stanowią one 
dochodu, a wyłącznie zwrot wydatków (przesunięcie środków w ramach budżetu 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Konsekwencją tego było pominięcie instytucji 
rezerwy budżetowej, która kreowałaby w końcowym efekcie stan uzyskany w wyniku 
zastosowania metody bezpośredniego przyjęcia wpłat na rachunek sum na zlecenie 
(depozytowych) i wewnętrzne przekazanie kwot na konto wydatków WSSE. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi 
są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające 
osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, 
a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu 
państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  

Według § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 
budżetu państwa dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe są 
przekazywane na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego 
budżetu państwa, według stanu na: 5. dzień miesiąca – do 10. dnia danego 
miesiąca, 10. dzień miesiąca – do 15. dnia danego miesiąca, 15. dzień miesiąca – 
do 20. dnia danego miesiąca, 20. dzień miesiąca – do 25. dnia danego miesiąca, 
25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca, ostatni dzień danego 
miesiąca – do 5. dnia następnego miesiąca.  

Przyjęty w WSSE sposób ewidencji dochodów na koncie sum depozytowych 
naruszał art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości19, zgodnie, 
z którym zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach 
rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.  

Zdaniem NIK, brak możliwości powiązania operacji zmniejszenia kwoty wykonania 
wydatków z konkretnym wydatkiem poniesionym na wykonanie danego badania 
wykluczał możliwość potraktowania zmniejszeń jako zwrotu wydatków, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów i trybu dokonywania 
operacji na rachunkach bankowych (...) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych. 

W związku z zaprzestaniem od 2017 r. stosowania nieprawidłowej praktyki 
ewidencjonowania dochodów na koncie sum depozytowych, Najwyższa Izba 
Kontroli odstąpiła od sformułowania wniosku pokontrolnego. 

 (akta kontroli tom II str. 1-335, tom III str. 209-221) 

Objęte badaniem wydatki WSSE były celowe i gospodarne oraz dokonane zostały 
z zachowaniem procedur dotyczących zamówień publicznych. Część 
zrealizowanych w 2016 r. dochodów za zlecone badania nie została odprowadzona 
na rachunek budżetu państwa, ale przeznaczona na pomniejszenie wykonanych 

                                                      
17  Dz. U. z 2018 r. poz. 488, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji 

na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa. 
18  Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 

finansowej. 
19  Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 
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przez WSSE wydatków. Pozostałe badane dochody odprowadzone zostały 
terminowo i w prawidłowej wysokości. 

3. Ocena efektów osiąganych w wyniku realizacji zadań 

3.1. Według sprawozdań Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa 
w układzie zadaniowym WSSE, w ramach funkcji 20 Zdrowie, zadania 20.5 
Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny, 
realizowała cztery podzadania20 i działania21. Ponadto w ramach funkcji 12 
Środowisko, zadanie 12.1 System ochrony środowiska i informacji o środowisku, 
podzadanie 12.1.3 Monitoring środowiska i kontrole w zakresie środowiska, WSSE 
realizowała w 2016 r. działanie 12.1.3.1 Państwowy Monitoring Środowiska, 
a w 2017 r. działanie 12.1.3.2 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska. 

Cele określone dla podzadań i działań zostały prawidłowo sformułowane. Pomimo 
przyjęcia w kontrolowanym okresie dwóch różnych opisów algorytmu wyliczania 
miernika działania 20.5.1.1, sposób wyliczania był jednakowy i nieadekwatny do 
nazwy miernika. Pozostałe mierniki zostały prawidłowo sformułowane oraz 
zachowano ciągłość w metodologii ich wyliczania. 

Analiza uzyskanych mierników realizacji celów podzadań i działań wykazała, że 
wartości tych mierników zmniejszyły się w:  
– podzadaniu 20.5.1 Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, 

którego celem była aktywizacja środowiska szkolnego na rzecz kształtowania 
właściwych postaw prozdrowotnych, a miernikiem liczba uczniów objętych 
programami profilaktycznymi w stosunku do liczby uczniów w szkołach 
w województwie lubelskim. W 2016 r. programami objęto 159.968 uczniów 
z 290.767, w 2017 r. – 112.397 z 290.800, a w 2018 r. – 112.671 z 290.800. 
Zmniejszenie liczby uczniów wynikało – wg LPWIS – z wyczerpania się rezerw 
materiałowych, które w początkowym okresie realizacji programów edukacji 
antynikotynowej zapewniał GIS. Zdaniem LPWIS, prawidłowa realizacja 
programów edukacyjnych w szkołach jest możliwa wyłącznie przy użyciu 
pomocy dydaktycznych, szkoły posiadają szeroką ofertę programów 
profilaktycznych i najczęściej wybierają programy atrakcyjnie oprzyrządowane; 

– działaniu 20.5.4.6. Badanie wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu 
z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi 
i badania mikrobiologiczne żywności, którego celem było pozyskiwanie danych 
mających wpływ na zdrowie ludzi, a miernikiem – liczba wykonanych oznaczeń. 
W 2016 r. wykonano 142.369 oznaczeń, w 2017 r. – 136.042, a w 2018 r. – 
127.084. Wg LPWIS, liczba oznaczeń w WSSE wynikała z mniejszej liczby 
zleceń otrzymanych od klientów zewnętrznych, na co WSSE nie miało wpływu. 

 (akta kontroli tom I str. 213-220, 443-446, tom III str. 115-117, 128-133) 

3.2. Zasadnicze zamierzenia wynikające z aktów prawnych i dokumentów, przyjęte 
na lata: 2016, 2017 i 2018 zostały zrealizowane22 w terminach wyznaczonych przez 
GIS.  

Zgodnie z protokołami z przeglądu zarządzania w Dziale Nadzoru Sanitarnego, 
harmonogramy kontroli zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym, tj. w 2016 r. 
                                                      
20  20.5.1 Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, 20.5.2 Nadzór sanitarny i działalność 

kontrolno-inspekcyjna, 20.5.3 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i 20.5.4 Organizacja zdrowia 
przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych. 

21  20.5.1.2 Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną, 20.5.2.1 Bieżący nadzór 
sanitarny, 20.5.3.1 Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i 20.5.4.6 Badanie wody, żywności, 
materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie 
ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności. 

22  Z wyjątkiem uczestnictwa w konferencjach w związku z ich odwołaniem. 
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na poziomie 91-100%, a w 2017 r. 87-100%. Najmniejsza realizacja planu kontroli 
wystąpiła w Oddziale Higieny Radiacyjnej w 2017 r. (na poziomie 65%). Podjęte 
w związku z tym działania polegały na zwiększeniu obsady kadrowej Oddziału oraz 
przyznaniu dodatkowego samochodu umożliwiającego sprawną realizację kontroli. 
P.o. kierownika Oddziału Higieny Radiacyjnej wskazała, że w kontrolach 
z bieżącego nadzoru sanitarnego odstępuje się od zawiadamiania podmiotu 
o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w związku z czym wystąpiły przypadki 
nieczynnych obiektów lub pracujących tylko w godzinach popołudniowych. Ponadto 
oprócz kontroli ujętych w planie kontroli, pracownicy Oddziału wykonują kontrole 
w obiektach, których kierownicy wystąpili z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
uruchomienie pracowni rentgenowskiej i/lub stosowanie w tych pracowniach 
aparatów rentgenowskich do celów medycznych (w 2016 r. złożono 95 wniosków, 
wydano 196 decyzji, w 2017 r. odpowiednio: 136 i 195, w 2018 r. – 72 i 169).  

 (akta kontroli tom I str. 142-143, 210-211, 381-416) 

3.3. W 2016 r. pracownicy WSSE skontrolowali 704 z 2.078 nadzorowanych 
obiektów (33,9%), w 2017 r. – 775 z 2.246 (34,5%), w 2018 r. – 665 z 1.518 
(43,8%). Łącznie przeprowadzono 3.036 kontroli, z których w 767 stwierdzono 
nieprawidłowości (25,3%).  

Analizą objęto dane o kontrolach w 10 wybranych podmiotach. W trzech podmiotach 
będących w nadzorze Oddziału Higieny Radiacyjnej zachowana została 
częstotliwość kontroli określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków 
ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty 
rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej radiologii zabiegowej, radioterapii 
powierzchniowej i radioterapii schorzeń nowotworowych23. Częstotliwość kontroli 
w pozostałych analizowanych podmiotach nie została określona w przepisach prawa 
i wytycznych, w przypadku pięciu kontroli wynosiła od jednego roku do trzech lat, 
a w dwóch – data ostatnich kontroli przypadała na 2014 r. 

LPWIS podała, że na etapie planowania kontroli w Dziale Nadzoru Sanitarnego 
uwzględniano w szczególności: ocenę stanu sanitarno-epidemiologicznego placówki 
w latach poprzednich, ocenę stanu ryzyka zdrowotnego, datę ostatniej kontroli, 
rodzaj prowadzonej działalności. 

(akta kontroli tom I str. 246, 248 tom III str. 24-27, 188-197) 

3.4. W laboratorium WSSE w latach 2016-2018 przeprowadzono łącznie 
153,2 tys. badań. Na jednego pracownika Laboratorium (w przeliczeniu na etaty) 
przypadało 780 badań w 2016 r., 725 w 2017 r. i 817 w 2018 r. Na liczbę 
zrealizowanych badań składały się badania wykonywane w ramach nadzoru 
i zlecone przez klientów zewnętrznych. 

(akta kontroli tom I str. 247) 

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

Sposób wyliczania miernika w działaniu 20.5.2.1 Bieżący nadzór sanitarny, którego 
celem było przestrzeganie standardów higieniczno-sanitarnych, był nieadekwatny do 
nazwy miernika. W latach 2016-2018 miernik określony był jako: liczba podmiotów, 
w których stwierdzono poprawę stanu sanitarnego do liczby podmiotów 
skontrolowanych, natomiast: 
– wg kart miernika z dnia: 7 marca 2016 r. i 6 lipca 2018 r. do wyliczenia miernika 

przyjęto stosunek liczby wydanych decyzji nakładających obowiązki poprawy 
stanu sanitarnego do liczby skontrolowanych podmiotów; 

                                                      
23  Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 11. 
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– wg karty miernika z dnia 5 lipca 2017 r. do wyliczania miernika przyjęto stosunek 
liczby podmiotów, w których stwierdzono poprawę stanu sanitarnego do liczby 
podmiotów skontrolowanych. Miernik wyliczano jednak na podstawie liczby 
wydanych decyzji nakładających obowiązki poprawy stanu sanitarnego.  

Ponadto w karcie miernika dla działania 20.5.2.1 na 2017 r. miernik określono jako 
liczba kontroli wykonanych do liczby obiektów nadzorowanych, podczas gdy 
w sprawozdaniu Rb-BZ1 za 2017 r. jako liczba podmiotów, w których stwierdzono 
poprawę stanu sanitarnego do liczby podmiotów skontrolowanych. 

Zastępca LPWIS wyjaśniła m.in., że niejednokrotnie w decyzji wydawanych jest kilka 
zaleceń z różnymi terminami ich realizacji. Stąd przyjęto jako kryterium wydawane 
decyzje administracyjne nakazujące usuniecie nieprawidłowości, które 
w konsekwencji skutkują, w różnych terminach poprawą stanu sanitarnego.  

NIK zauważa, że decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości nie jest 
jednoznaczna z ich usunięciem, o czym świadczą np. dochody uzyskane z kar od 
osób uchylających się od wykonania decyzji. 

Zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 5 zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 209 z dnia 
20 października 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury planowania i wykonywania 
budżetu Wojewody Lubelskiego mierniki powinny być zdefiniowane w sposób 
umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie. W myśl § 79 ust. 1 
i 3 przywołanego zarządzenia dla monitorowania przebiegu realizacji budżetu 
Wojewody w układzie zadaniowym dokonuje się z wykorzystaniem: sprawozdania 
Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym, karty miernika będącej załącznikiem nr 19, 
innych dokumentów wydziałów Urzędu i jednostek. Dla celów monitorowania 
wydziały Urzędu i jednostki sporządzają kartę miernika. 

(akta kontroli tom II str. 250-257, tom III str. 154-155, 206) 

Stacja w wyznaczonych terminach zrealizowała zadania określone w Planie 
zasadniczych zamierzeń oraz osiągnęła zaplanowane wartości mierników 
wykonania podzadań i działań. Sposób wyliczania miernika w jednym działaniu był 
nieadekwatny do jego nazwy.  

4. Ocena rzetelności sprawowania nadzoru nad realizacją 
budżetu i wykonywaniem zadań przez powiatowe stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 

4.1.  Według § 6 ust. 2 pkt 18 Statutu WSSE, Stacja realizuje zadania i cele LPWIS 
poprzez opracowywanie projektów planu pracy oraz sprawozdań z działalności stacji 
sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym WSSE, do 
zadań i kompetencji LPWIS należało m.in. sprawowanie nadzoru merytorycznego 
nad PSSE z obszaru województwa lubelskiego, zatwierdzanie regulaminów 
organizacyjnych oraz innych dokumentów wg właściwości. Jak wyjaśniła LPWIS, 
w związku z brakiem przepisów w tym zakresie, nie ustalono procedur i przepisów 
wewnętrznych regulujących zakres nadzoru i doprecyzowujących zapisy ogólnie 
przyjęte w regulaminie i statucie. 

(akta kontroli tom III str. 1-23, 228-271) 

4.2. Nadzór nad PSSE realizowany był poprzez kontrole przeprowadzane na 
podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez Wojewodę Lubelskiego oraz 
audytów wewnętrznych przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem WE 
nr 882/2004 w ramach pięcioletniego programu audytów na lata 2015-2019 
zaakceptowanego przez GIS.  
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Jak wynika z wyjaśnień LPWIS, koordynacja działań PSSE polegała m.in. na 
przesyłaniu wytycznych do zamierzeń, kontakcie telefonicznym pracowników 
poszczególnych pionów PSSE i WSSE, wyjaśnianiu problemów, udzielaniu 
wskazówek i porad, przeprowadzaniu narad z PSSE, analizie terminowości i treści 
przesyłanych przez PSSE sprawozdań, ocen stanu sanitarnego powiatu oraz 
realizacji zadań. Działalność i realizację planowanych zamierzeń PSSE, WSSE 
koordynowała także poprzez bieżące pozyskiwanie informacji m.in. na temat 
pojawiających się zagrożeń w obszarze nadzoru nad jakością wody oraz analizę 
kwartalnych sprawozdań z działalności kontrolnej. 

(akta kontroli tom III str. 1-23) 

Informacje na temat oceny pracy PSSE były zawarte w wystąpieniach 
pokontrolnych, przekazywanych również właściwym starostom oraz omawianych 
podczas narad organizowanych przez LPWIS.  

Przesyłane przez PSSE opracowania i sprawozdania podlegały analizie WSSE. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wysyłano pisma dyscyplinujące PSSE 
lub wzywano do przekazania korekt i/lub uzupełnień. 

Zadania z zakresu weryfikacji formularzy planistycznych złożonych przez PSSE 
zostały przypisane pracownikom WSSE w ramach zakresów obowiązków. 
Otrzymywane od powiatowych stacji materiały planistyczne ze względu na 
ograniczenia czasowe były analizowane głównie pod kątem zawartych w nich 
danych niezbędnych do sporządzenia materiałów zbiorczych do przekazania 
dysponentowi głównemu. 

(akta kontroli tom I str. 273-276, tom III str.1-23) 

4.3. WSSE terminowo przekazywała stacjom powiatowym wytyczne i polecenia GIS. 
W związku z brakiem zagrożeń bezpieczeństwa sanitarnego województwa 
lubelskiego w okresie od września 2016 r. do końca 2018 r., LPWIS nie wydawał 
PSSE poleceń dotyczących podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych. 

(akta kontroli tom III str. 1-23, 188-197) 

4.4. Na poszczególne lata kontrolowanego okresu LPWIS opracowywał wytyczne do 
planu zasadniczych przedsięwzięć dla powiatowych stacji. Obejmowały one kierunki 
działalności planowane na dany rok kalendarzowy w ramach poszczególnych 
komórek organizacyjnych oraz sposób ich realizacji. Plany zasadniczych zamierzeń 
PSSE nie były akceptowane przez LPWIS, a jedynie przedkładane do wiadomości, 
po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu przez właściwego starostę. 

LPWIS wskazała, że uzgodnienia w zakresie zadań przyjmowanych do planów 
zasadniczych zamierzeń dokonywane były głównie telefonicznie. Poszczególne 
komórki organizacyjne PSSE i właściwe komórki organizacyjne WSSE utrzymywały 
ze sobą kontakty robocze, zgodnie z wytycznymi GIS. Wzór „Planu zasadniczych 
zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej” kwestię podpisywania 
uzgodnień przez przedstawiciela WSSE uznaje za nieobowiązkową i w 2014 r. 
LPWIS odstąpił od podpisywania uzgodnień, z uwagi na to, że nie zatwierdza 
planów powiatowych stacji. 
LPWIS zwróciła uwagę na określony w przepisach niekonsekwentny, niezrozumiały 
system nadzoru nad PPIS, który w zakresie kadrowym należy do właściwego 
starosty (samorząd), natomiast merytorycznym i finansowym – do Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (administracja rządowa). Powyższa 
zależność prowadzi do sytuacji, w której w zakresie kadrowym (np. urlop, 
wynagrodzenie, zadania premiowe lub ich brak, wysokość premii) nadzór prowadzi 
właściwy Starosta, który w żadnym stopniu nie odpowiada i nie jest uprawniony 
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do nadzorowania jego działalności merytorycznej oraz nie odpowiada za nadzór nad 
jednostką administracji publicznej, którą kieruje PPIS. Oznacza to, iż administracja 
rządowa, w tym Wojewódzki Inspektor, finansuje i bierze pełną odpowiedzialność za 
zadania realizowane przez PPIS, mając bardzo ograniczony wpływ na decyzje 
podejmowane na szczeblu samorządowym. Obowiązujące przepisy utrudniają 
funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej także pod względem skuteczności 
i sprawności zarządzania (np. w przypadku konieczności wzmocnienia obsady 
kadrowej poprzez przesunięcie pracowników z jednej PSSE do drugiej w związku 
z organizacją imprezy masowej). Generuje dodatkowe koszty w związku z objęciem 
nadzorem przez WSSE kilkuset obiektów w całym województwie, dla których powiat 
jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest 
podmiotem dominującym, w związku z czym PPIS nie mogą prowadzić kontroli 
w tych podmiotach. Zdaniem LPWIS w celu doprowadzenia do odzyskania 
sprawności zarządzania Inspekcją, przy stabilnym i jednorodnym systemie 
finansowania wymagane jest przywrócenie podporządkowania pionowego organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przynajmniej do szczebla wojewódzkiego. 

(akta kontroli tom III str.1-23, 111-114, 156-159) 

4.5. PPIS nie były zobowiązane do przedkładania do WSSE sprawozdań z realizacji 
zadań wyszczególnionych w przyjętych przez nich Planach zasadniczych 
zamierzeń. LPWIS poinformowała, że powiatowi inspektorzy złożyli oświadczenia: 
– o prowadzonym monitoringu przebiegu realizacji budżetu Wojewody 

Lubelskiego w układzie zadaniowym za I półrocze i za każdy rok, poprzez 
analizę wykonania mierników przez poszczególne komórki organizacyjne; 

– o stanie kontroli zarządczej, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie 
kontroli zarządczej24.  

Realizację zasadniczych zamierzeń zakłada również obowiązujący w inspekcji 
sanitarnej system jakości. W kontrolowanym okresie żaden PPIS nie zgłaszał 
niewykonania zamierzeń, ale w przypadku ich niezrealizowania – wg LPWIS –
informację w tym zakresie powiatowi inspektorzy powinni przekazać WSSE w celu 
podjęcia działań umożliwiających ich realizację w okresie przyszłym. Kwestia 
informowania LPWIS nie została sformalizowana poprzez wydanie zaleceń w tej 
sprawie. Temat realizacji planów był omawiany podczas narad organizowanych 
przez LPWIS. 

(akta kontroli tom III str.1-23, 75-109) 

LPWIS sprawdzał wykonanie zamierzeń określonych w Planach stacji powiatowych 
w trakcie kontroli. Kontrolowano też inne zagadnienia, nieobjęte obowiązkiem 
informowania LPWIS o ich wykonaniu, np. terminowość realizacji planu kontroli 
obiektów, rozpatrywanie interwencji. Kierownicy działów/oddziałów WSSE 
analizowali sprawozdania przesłane przez PPIS z realizacji poszczególnych 
zamierzeń, określonych na dany rok w „Wytycznych do planowania i działalności 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej” oraz przygotowywali analizy porównawcze 
wykonania zadań przez poszczególne powiatowe stacje. Realizacja planowanych 
zamierzeń weryfikowana była w trakcie opracowywania sprawozdań dla GIS, 
np. oceny stanu sanitarnego. 

(akta kontroli tom III str.1-23) 

4.7. Zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 
9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej25 w WSSE sprawdzano 
otrzymane od PSSE sprawozdania budżetowe pod kątem formalno-rachunkowym 

                                                      
24  Dz. U. Nr 238, poz. 1581. 
25  Dz. U. poz. 109, ze zm. 
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oraz kontrolowano ich merytoryczną prawidłowość. W przypadku błędów 
w sprawozdaniach wzywano do składania korekt, a w skierowanej korespondencji 
do PSSE w Biłgoraju (z dnia 13 sierpnia 2018 r.) i PSSE w Hrubieszowie 
(z 13 czerwca 2017 r., 11 kwietnia 2018 r. i 11 września 2018 r.) – także do 
terminowego przedkładania sprawozdań. 

(akta kontroli tom I str.186-193) 

4.8. Zgodnie z zarządzeniem nr 19 Dyrektora WSSE w Lublinie z dnia 29 czerwca 
2011 r. w sprawie kontroli PSSE z obszaru województwa lubelskiego, w latach 
2016-2018 wyznaczeni pracownicy WSSE przeprowadzili łącznie 14 planowych 
kontroli PSSE (w tym dziewięć kompleksowych i pięć dotyczących środków 
zastępczych) oraz osiem rekontroli mających na celu sprawdzenie realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych w roku wcześniejszym. Kontrole kompleksowe obejmowały 
głównie realizację przez PSSE zadań merytorycznych oraz zagadnień bieżących 
związanych z wykonaniem budżetu, gromadzeniem dochodów, ochroną danych 
osobowych, wydatkowaniem środków publicznych zgodnie z przepisami 
o zamówieniach publicznych. Wszystkie kontrole kompleksowe zostały zakończone 
wydaniem zaleceń pokontrolnych. Kontrole w zakresie środków zastępczych 
dotyczyły nadzoru nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu 
środków zastępczych w oparciu o zapisy zawarte w ustawie o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Zalecenia pokontrolne 
wydano dwóm z pięciu skontrolowanych powiatowych stacji. 

Z uwzględnionych w planie na 2016 r. trzech kontroli kompleksowych, tj. w PSSE 
w Białej Podlaskiej, Krasnymstawie i Tomaszowie Lubelskim, przeprowadzono tylko 
jedną kontrolę w Białej Podlaskiej.  

W latach 2016-2018 pracownicy WSSE przeprowadzili 13 audytów wewnętrznych 
skuteczności kontroli urzędowych PSSE w Sekcjach Higieny Żywności, Żywienia 
i Przedmiotów Użytku. Zakres audytów obejmował przestrzeganie wybranych 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt26, w związku z wykonywaniem 
urzędowej kontroli żywności, np. w zakresie GMO, substancji dodatkowych, 
kwalifikacji personelu i działań podejmowanych podczas pobierania próbek 
żywności do badań laboratoryjnych w kierunku zanieczyszczeń chemicznych czy 
mikrobiologicznych. 

W siedmiu z 13 PSSE realizację wszystkich audytowanych zagadnień oceniono jako 
spełnioną.  

 (akta kontroli tom III str. 74, 188-197, 207-208) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. LPWIS, zgodnie z wytycznymi GIS, opracowywał wytyczne 
do planu zasadniczych przedsięwzięć na dany rok kalendarzowy dla powiatowych 
stacji sanitarno-epidemiologicznych. Koordynował działalność powiatowych stacji 
oraz sprawował nadzór nad realizacją ich zadań, pomimo niekonsekwencji 
obowiązujących przepisów odnoszących do kwestii nadzoru nad PPIS 
i ograniczonego wpływu LPWIS na decyzje podejmowane na szczeblu 
samorządowym. 

                                                      
26  Dz. Urz. UE L 165 z 29 kwietnia 2004 r., str. 1, ze zm.  
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Wykazywanie w formularzach Rz-2 zadań inwestycyjnych PSSE wg rodzaju 
i hierarchii. 

2. Przyjęcie algorytmu wyliczania miernika liczba podmiotów, w których 
stwierdzono poprawę stanu sanitarnego do liczby podmiotów skontrolowanych 
odpowiedniego do nazwy tego miernika. 

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. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Lublin, dnia 14 marca 2019 r. 

Kontroler p.o. Dyrektor  
Iwona Pacwa  

Specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 
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