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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, 20-029 Lublin, 
ul. Uniwersytecka 12 (dalej: PSSE lub Stacja) 

Bożena Kess, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie (dalej: PPIS), 
od 9.09.2016 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Irmina 
Nikiel, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, od 1.02.2012 r. do 
4.09.2016 r. 

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

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

Lata 2016-2018 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Anna Kowalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/182/2018 z 12.12.2018 r.  

(akta kontroli str.1, 226-228) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej PSSE 
w badanym zakresie. 

W kontrolowanym okresie PPIS podejmował skuteczne działania w celu 
zapewnienia finansowania PSSE na poziomie zapewniającym prawidłową realizację 
zadań. Zgłoszone potrzeby finansowe były uzasadnione i służyły realizacji zadań. 
W większości przypadków zostały uwzględnione przez dysponenta wyższego 
stopnia. 

Analiza terminowości odprowadzania dochodów budżetowych nie wykazała 
nieprawidłowości. Objęte badaniem wydatki były celowe i poniesione zostały 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Terminowo regulowano zobowiązania.  

Zdefiniowane przez Stację podzadania i działania były spójne z celem 
realizowanego zadania, mierniki zostały prawidłowo określone, a odchylenia 
wykonania mierników od planowanych wartości były analizowane przez 
kierownictwo PSSE. 

 

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

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

1. Planowanie środków finansowych na funkcjonowanie 
stacji sanitarno-epidemiologicznej 

1.1. Plan dochodów PSSE na lata 2016-2018 ustalony został w wysokości 
odpowiednio: 919 tys. zł, 889 tys. zł i 914 tys. zł. Głównymi źródłami dochodów były 
wpływy z opłat za czynności kontrolne i zlecone badania: bakteriologiczne 
w kierunku nosicielstwa Salmonella-Shigella (SS), laboratoryjne wody, skuteczności 
procesów sterylizacji, czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz wpływy 
z grzywien i kar nakładanych na osoby fizyczne i prawne uchylające się od 
wykonania zaleceń pokontrolnych, w celu przymuszenia do ich wykonania. 
Zmniejszenie kwoty dochodów planowanych do realizacji w 2017 r. związane było 
m.in. ze zleceniem niektórych badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Opolu Lubelskim.  

Dyrektor PSSE wskazała, że Kierownictwo Stacji po przeglądzie i analizie 
planowanych i osiąganych dochodów postanowiło urealnić plany na następne lata 
odnoszące się do dochodów z kar i grzywien od osób fizycznych, z uwagi na niską 
ich ściągalność. Zmniejszono też plan dochodów z opłat za kontrole, przewidując 
mniejsze wpływy z tego tytułu m.in. z powodu: spadku inwestycji w infrastrukturę 
techniczno-budowlaną sektora prywatnego oraz państwowego, co skutkuje 
spadkiem zgłaszanych do odbioru obiektów budowlanych, wzrostu pozytywnych 
ilości kontroli oraz poprawy stanu sanitarnego w obiektach użyteczności publicznej 
i sektora prywatnego, wobec zwiększonej świadomości oraz znajomości prawa 
sanitarnego osób prowadzących działalność gospodarczą. Przewidziano natomiast 
uzyskanie większych dochodów z usług na skutek m.in. zawarcia umów na badania 
z Prywatną Praktyką Medyczną Luxmed i Ośrodkiem Medycznym DMP. 

(akta kontroli str. 2-4, 11-16, 48-55, 57-62, 85-88, 102-104, 107-109, 333-339) 

Plan finansowy wydatków PSSE, sporządzony na podstawie decyzji Wojewody 
Lubelskiego w sprawie szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego na 
2016 r., 2017 r. i 2018 r., przewidywał wydatki w wysokości odpowiednio: 
8.614 tys. zł, 10.065 tys. zł i 7.662 tys. zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane 
zostały w kwotach odpowiednio: 1.100 tys. zł, 2.336 tys. zł i 52 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 14-16, 58-61, 107-109) 

1.2. Na etapie planowania budżetu na 2016 r., w formularzu RZ-2 Środki budżetu 
państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem, PSSE 
zgłosiła nw. potrzeby: 
– przebudowa budynku PSSE (3.265 tys. zł); 
– zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Oddziału Nadzoru 

Sanitarnego i Laboratorium w celu transportu osób oraz prób pobieranych 
w trakcie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego (90 tys. zł); 

– zakup chłodziarki CHL 500 na potrzeby magazynu preparatów 
szczepionkowych (13 tys. zł);  

– zakup segmentowego medycznego analizatora składu ciała dla Oddziału 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w celu realizacji działań profilaktycznych 
i edukacyjnych (13,9 tys. zł)  

Ww. potrzeby zostały wymienione również w sporządzonych w marcu 2016 r. 
drukach planistycznych na 2017 r. Wydatki na ten cel oszacowano na kwotę 

                                                      
3  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.294 tys. zł. Konieczność zakupu chłodziarki i segmentowego medycznego 
analizatora składu ciała wykazano w formularzach planistycznych na 2018 r. 
(z czerwca 2017 r.). 

Potrzeby te zostały zrealizowane. W grudniu 2016 r. zwiększono plan finansowy 
PSSE o kwotę 83 tys. zł, a w listopadzie 2017 r. m.in. o 14 tys. zł, które 
przeznaczono odpowiednio na: zakup samochodu i analizatora składu ciała 
ACCUNIQ BC 300, do użytku podczas akcji zdrowotnych organizowanych przez 
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. We wrześniu 2016 r. zakupiono 
chłodziarkę laboratoryjną z usługą wzorcowania do przechowywania szczepionek 
(9,8 tys. zł). Środki finansowe na ten cel pochodziły z oszczędności na wydatkach 
bieżących PSSE, a pilna realizacja zakupu uzasadniona była awarią jednej 
z lodówek. 

(akta kontroli str. 5-9, 20-23, 40, 43, 94, 154-155, 190-191, 199-200, 203-204, 225) 

PSSE zgłosiła także celowość zakupu w 2017 r.: rejestratora temperatury – system 
RTR 500, przeznaczonego do ciągłej rejestracji danych z urządzeń typu: cieplarka, 
lodówka, zamrażarka, z wysoką dokładnością pomiarów, pamięcią każdego 
rejestratora, bazą radiową, z przeznaczeniem dla Pracowni Badań 
Mikrobiologicznych Wody oraz dla Pracowni Mikrobiologii Lekarskiej. Kwota wydatku 
na ten cel została oszacowana na 20 tys. zł; w uzasadnieniu zakupu wskazano, że 
posiadany przez Stację rejestrator pochodził z 2004 r. i ulegał wielokrotnym 
awariom, co generowało wysokie koszty.  

Zakup ten nie został zrealizowany. Dyrektor PSSE podała, że odstąpiono od zakupu 
rejestratora z powodu trwającej w 2017 r. przebudowy budynku. W tym czasie 
urządzenia laboratoryjne były przemieszczane, natomiast warunkiem sprawnego 
funkcjonowania rejestratora jest założenie go na sprzęcie ustawionym w docelowych 
miejscach. Monitorowanie temperatury w urządzeniach odbywa się dotychczas za 
pomocą wzorcowanych termometrów elektronicznych, z których dane odczytywane 
są przez pracowników laboratorium z uwzględnieniem osiąganej minimalnej 
i maksymalnej temperatury w monitorowanych urządzeniach. 

(akta kontroli str. 39, 302-303) 

W formularzach planistycznych RZ-2 na 2018 r. (z czerwca 2017 r.) PSSE 
wnioskowała o przyznanie środków finansowych m.in. na zakup: 
– spektrofotometru UV/VIS (57,3 tys. zł, z tego 40 tys. zł ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie, 17,3 tys. zł z budżetu państwa). W uzasadnieniu wskazano, że 
będący w posiadaniu Stacji spektrofotometr zakupiony został w 2004 r., a jego 
awaryjność powoduje okresowe wyłączenia z użytkowania i nie pozwala na 
wykonywanie badań; 

– serwera DELL R530, pracującego w strukturze Active Directory, pozwalającej 
na połączenie wszystkich komputerów PSSE (35 tys. zł);  

– centrali telefonicznej SILICAN CTS-330.CL wraz z wyposażeniem 
umożliwiającym prowadzenie jednocześnie 15 rozmów, obsługującej 
technologię SIP TRUNK i ISDN PRA 30B+D wraz z telefonem systemowym 
sekretarsko-dyrektorskim, przeznaczonej do obsługi wszystkich pracowników 
PSSE, umożliwiającej komunikację wewnętrzną działów i zewnętrzną 
z urzędami i interesantami (15 tys. zł). 

Ww. potrzeby zostały zrealizowane. W listopadzie 2017 r. zwiększono plan 
finansowy PSSE o 15 tys. zł z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej. 
Zakupiona w grudniu 2017 r. centrala wraz z wyposażeniem towarzyszącym oraz 
telefonami stacjonarnymi została zainstalowana w siedzibie PSSE, a aparaty 
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telefoniczne w gabinecie dyrektora i sekretariacie. W 2018 r. zakupiono 
spektrofotometr UV/VIS i serwer DELL R530  

(akta kontroli str. 91, 92-93, 95-96, 97, 196-198, 205)  

Terminowo sporządzono formularze planistyczne RZ-2 na lata 2016-20184. 
(akta kontroli str. 39, 47, 91)  

1.3. W latach objętych kontrolą uwzględniono ponadto potrzeby zgłoszone przez 
PSSE w trakcie roku budżetowego, dotyczące: 
– zakupu w 2016 r. konduktometru na potrzeby Oddziału Laboratoryjnego; 

uzasadnieniem zakupu była konieczność spełnienia wymogów wynikających 
z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi5. Zgodnie z wymaganiami 
Polskiego Centrum Akredytacji dla działalności laboratoriów objętych 
akredytacją, konduktometr powinien mieć możliwość kalibracji urządzenia 
w więcej niż jednym punkcie pomiarowym, a konduktometr posiadany przez 
Pracownię Badań Fizykochemicznych Wody, zakupiony w 2008 r., kalibrowany 
był wyłącznie w jednym punkcie pomiarowym. Koszt zakupu oszacowano na 
4,7 tys. zł, a środki finansowe pochodziły z oszczędności po przeprowadzonym 
postępowaniu na zakup chłodziarki;  

 (akta kontroli str. 24, 25-26, 201-202) 

 dokończenia inwestycji pn. „Przebudowa budynku PSSE w Lublinie, 
ul. Uniwersytecka 12”, w lipcu 2017 r. przyznano na ten cel 108,1 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 33-36, 71-73, 77, 80-82, 190-191, 196-198) 

W czerwcu 2017 r. PSSE zwróciła się do Lubelskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie (dalej: LPWIS) o zwiększenie 
planu wydatków majątkowych o kwotę 17 tys. zł na zakup systemu informatycznego 
do prowadzenia dokumentacji medycznej dla Pracowni Mikrobiologii Lekarskiej 
Działu Laboratoryjnego. W uzasadnieniu wniosku podano, że laboratorium jest 
podmiotem leczniczym (w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej6 oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej7) 
i wykonuje czynności diagnostyki laboratoryjnej. Każdy podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, 
jej przechowywania i udostępniania oraz zapewnienia ochrony zawartych 
w dokumentacji danych. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia8, od 1 stycznia 2019 r. dokumentacja 
medyczna będzie mogła być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. 
Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania9. Wysoka częstotliwość wniosków o udostępnienie dokumentacji 
medycznej w postaci sprawozdania z badań związana jest ze specyfiką badań 
wykonywanych w pracowni mikrobiologii lekarskiej, gdyż stanowią one jedną 
z podstaw do wydania orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie 

                                                      
4  W terminach określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów/ Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej: na rok 
2016 z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 955, ze zm.), na rok 2017 z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. poz. 735), 
na rok 2018 r. z dnia 13 czerwca 2017 r. (Dz. U. poz. 1154). 

5  Dz. U. z 2015 r. poz. 1989; uchylone z dniem 11.01.2018 r. przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2294). 

6  Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm. 
7  Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, ze zm. 
8  Dz. U. z 2017 r. poz. 1845, ze zm. 
9  Dz. U. z 2015 r. poz. 2069. 
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z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi10. Udostępnianie kopii wyników przechowywanych w postaci 
papierowej wiąże się z dużym nakładem czasu pracy oraz trudnościami 
z odszukaniem właściwej dokumentacji. Dodatkowo pacjenci występujący 
z wnioskiem o udostępnienie wyniku badań często nie znają okresu czasu, w jakim 
były one przeprowadzone. 

Środki finansowe na ten cel nie zostały przyznane, do końca 2018 r. system 
informatyczny do prowadzenia dokumentacji medycznej nie został zakupiony. 
LPWIS pismem z dnia 22.06.2017 r. poinformował PSSE, że nie posiada możliwości 
zwiększenia planu finansowego wydatków na 2017 r. z przeznaczeniem na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych, ale budżet PSSE wystarcza na zrealizowanie 
tego zakupu. Według wyjaśnienia Dyrektor PSSE, w 2019 r. podjęte zostaną 
działania zmierzające do nabycia ww. systemu. 

(akta kontroli str. 63-64, 65, 302-303)  

W listopadzie 2017 r. PSSE zwróciła się do LWIPS o zwiększenie planu wydatków 
budżetowych o kwotę 50 tys. zł na sfinansowanie kosztów związanych 
z przeprowadzką pracowników z budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 do siedziby 
PSSE przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Lublinie, tj. zakup wyposażenia sanitariatów, 
paneli informacyjnych przy drzwiach wewnętrznych, mebli do pokoi socjalnych, 
routera, switcha oraz usługi transportowej. We wniosku wskazano, że w 2017 r. 
Stacja była zmuszona pokryć wiele wydatków nieprzewidzianych w planie, m.in. 
na usługę transportową w celu przewiezienia mebli i innego wyposażenia do 
budynku przy ul. Lubomelskiej, na opłaty związane z przebywaniem pracowników 
Stacji w tym budynku (32,8 tys. zł), a także na wypłatę zasądzonego wynagrodzenia 
dla przedsiębiorstwa Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Lublinie 
wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, łącznie 22,6 tys. zł. W odpowiedzi LWPIS 
poinformował, że ww. wydatki nie są pilne i mogą zostać odłożone na następny rok, 
środki finansowe na ten cel zostały przewidziane w budżecie na 2018 r.  

(akta kontroli str. 79, 84) 

W sierpniu 2018 r. PSSE wystąpiła do LPWIS o zwiększenie planu finansowego 
wydatków na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12, będącego 
siedzibą Stacji, o kwotę 150 tys. zł. W piśmie wskazano, że budynek został 
przebudowany, obecnie działa w nim wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, dźwig 
osobowy, serwer i duża liczba punktów świetlnych. Wg opinii specjalistów z branży 
elektrycznej i ciepłowniczej dopiero po okresie jednego roku pełnej eksploatacji 
budynku będzie możliwe określenie zapotrzebowania na energię elektryczną (w tym 
ponowne ustalenie mocy przyłączeniowej). Plan wydatków w grupie wydatków 
bieżących (§ 4000) w 2018 r. został zmniejszony o kwotę 96 tys. zł w stosunku do 
planu pierwotnego ustalonego w 2017 r., co przy konieczności ponoszenia wysokich 
opłat, w szczególności za energię elektryczną oraz realizacji niezbędnych zakupów 
związanych z oddaniem do użytku nowego budynku, powoduje zagrożenie 
wystąpienia zobowiązań. Na etapie projektu nie dokonano symulacji kosztów 
eksploatacji budynku po przebudowie, co uniemożliwiło właściwe zaplanowanie 
wydatków.  

Wniosek ten nie został pozytywnie rozpatrzony. W piśmie z dnia 28.08.2018 r. 
LPWIS stwierdził, że w związku z oddaniem do użytku siedziby znajdującej się 
w jednym miejscu powinny wystąpić oszczędności w opłatach stałych związanych 
z dostawą energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz podatku od nieruchomości. Jako 
źródło finansowania potrzeb związanych z utrzymaniem budynku wskazano również 

                                                      
10  Dz. U. z 2018 r. poz. 151, ze zm. 
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oszczędności na odpisach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
i wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku ze zmniejszeniem 
zatrudnienia. 

Pismami z dnia 20.09.2018 r. i 18.10.2018 r. PSSE ponownie zwróciła się 
o zwiększenie planu wydatków budżetowych. Na żądanie LPWIS przedstawiono też 
szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w trzech kwartałach 2018 r. na 
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, wskazując, że wiele z nich miało 
charakter jednorazowy, związany z zasiedleniem budynku i nie powtórzy się 
w następnych latach. Pismem z dnia 26.10.2018 r. LPWIS wyraził zgodę na 
zwiększenie planu wydatków budżetowych na rok 2018 o kwotę 60 tys. zł 
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w grupie wydatków bieżących (§ 4000) 
z tytułu energii (50 tys. zł) oraz zakupu leków i wyrobów medycznych (10 tys. zł).  

(akta kontroli str. 113-121) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. Podejmowano działania w celu zapewnienia finansowania 
PSSE na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań. Formularze 
planistyczne na lata 2016-2018 zostały opracowane prawidłowo i terminowo. 
Zgłoszone przez PPIS potrzeby były uzasadnione i służyły realizacji zadań. 
W większości przypadków zostały uwzględnione przez dysponenta wyższego 
stopnia.  

2. Analiza porównawcza dochodów i ocena realizacji 
wydatków 

2.1. W latach 2016-2018 dochody budżetowe uzyskane przez PSSE wyniosły 
odpowiednio: 975,7 tys. zł, 899 tys. zł, 983 tys. zł i stanowiły 106,2%, 101,1% 
i 107,5% planu. Źródłem dochodów były głównie opłaty za kontrole i badania 
zlecone, m.in. bakteriologiczne i laboratoryjne.  

Dochody w 2018 r. były wyższe o 9,4% od wykonanych w 2017 r. i o 0,7% od 
zrealizowanych w 2016 r., głównie w wyniku uzyskania większych wpływów z usług 
za zlecone badania.W 2018 r. dochody wyższe od planowanych osiągnięto z ww. 
usług (726 tys. zł, tj. 113,4% planu) oraz z tytułu kosztów upomnień (6,4 tys. zł, tj. 
127,3% planu). Nie wykonano planu dochodów m.in. z grzywien i kar nakładanych 
na osoby fizyczne uchylające się od wykonania zaleceń pokontrolnych oraz najmu 
i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te wyniosły odpowiednio 1,4 tys. zł 
i 2,3 tys. zł, stanowiły 7,6% i 23,4% planu. Dochody nieplanowane w 2018 r. 
wyniosły 13,8 tys. zł i osiągnięto je z grzywien i kar od osób prawnych (3,5 tys. zł), 
sprzedaży składników majątkowych (1,3 tys. zł), odsetek (1,2 tys. zł), rozliczeń z lat 
ubiegłych (7,8 tys. zł). 
 (akta kontroli str. 2-4, 14-16, 48-50, 58-61, 85-88, 107-109, 212-213, 251-252, 305) 

Dochody budżetowe, jakie uzyskiwała Stacja w latach objętych kontrolą, były 
przekazywane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów Departament 
Budżetowy, w pełnej wysokości i w terminach wynikających z § 4 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa11. Kontrolę 
przeprowadzono na podstawie analizy wyciągów bankowych z rachunku dochodów 
budżetowych z dwóch miesięcy, tj. maja i grudnia 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 

                                                      
11  Dz. U. z 2018 r. poz. 2225. 
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Nie stwierdzono przypadków przeznaczania dochodów budżetowych na 
finansowanie wydatków Stacji. 

(akta kontroli str. 271-281, 292-293) 

Należności i zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec: 2016 r. wynosiły 
561,2 tys. zł, 2017 r. – 1.046,9 tys. zł (co stanowiło wzrost w porównaniu do 
poprzedniego roku o 86,5%), 2018 r. – 1.135, 8 tys. zł (wzrost o 8,5%). Największy 
udział w zaległościach w każdym roku stanowiły należności z kar i grzywien 
nakładanych na osoby fizyczne (58,6% w 2016 r., 73,6% w 2017 r., 69,7% 
w 2018 r.).  
Wzrost należności w 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego wynikał 
z nieuregulowania grzywien, nałożonych m.in. za wprowadzanie do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W związku z uchylaniem 
się zobowiązanych od ich zapłaty wystawione zostały tytuły wykonawcze na 
podstawie art. 20 § 1 pkt. 4, art. 119-124 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji12. 

(akta kontroli str.340) 

2.2. Wydatki wykonane w latach 2016-2018 wyniosły odpowiednio: 8.696,9 tys. zł, 
10.232,8 tys. zł, 8.117 tys. zł i stanowiły 100%, 99,4% i 99,6% planu po zmianach. 
Wydatki w 2017 r. były o 17,7% wyższe od wykonanych w 2016 r., a w 2018 r. – 
niższe o 20,7% od wykonanych w 2017 r. Zmniejszenie wydatków w 2018 r. 
dotyczyło głównie środków finansowych na inwestycje i wynikało z zakończenia 
przebudowy budynku PSSE. 

 (akta kontroli str. 208-211, 249-250, 267-269) 

Dyrektor PSSE wskazała, że w latach 2016-2018 nie odnotowano zagrożeń 
w realizacji zadań statutowych PSSE przy obecnym stanie finansowania. Wszelkie 
zadania realizowane były zgodnie z planem zamierzeń opracowanych 
na poszczególne lata. Trudna sytuacja finansowa PSSE w 2018 r. spowodowana 
była głównie zwiększonymi kosztami utrzymania budynku oddanego po 
przebudowie do użytkowania. Konieczność opłaty wyższych faktur, w szczególności 
za energię elektryczną, jak też zakupy związane z dostosowaniem budynku do 
potrzeb zarówno pracowników, jak też interesantów (niezbędne materiały 
i wyposażenie) przy jednoczesnym zmniejszeniu budżetu o kwotę 126 tys. zł 
w części rzeczowej, stanowiło duże utrudnienie w bieżącej pracy i wymusiło liczną 
korespondencję z WSSE w Lublinie. 

(akta kontroli str. 302-303) 

W latach 2016-2018 nie było przypadku wydania poleceń PPIS przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego dotyczących podjęcia określonych czynności 
zapobiegawczych lub kontrolnych na podstawie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej13. 

(akta kontroli str. 302-303) 

Kontrolę prawidłowości dokonywania wydatków przez PSSE przeprowadzono na 
podstawie próby wydatków w kwocie 140,4 tys. zł. Badaniem objęto po pięć 
najwyższych kwotowo wydatków na szkolenia, remonty i zakup wyposażenia oraz 
wszystkie wydatki majątkowe. Wydatki te były celowe i zostały poniesione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi. Zakupów dokonano 
zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych na 
dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby PSSE w Lublinie o wartości 

                                                      
12  Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
13  Dz. U. z 2019 r. poz. 59. 
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szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro14 (dalej: 
Regulamin).  

(akta kontroli str. 229-235) 

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup spektrofotometru UV/VIS 
Evolution 220 Computer Control z uchwytem na kuwety o drodze optycznej 50 mm 
i drukarką do drukowania otrzymanych wyników, przeznaczonego do użytku 
służbowego w Pracowni Badań Fizykochemicznych Wody (52,8 tys. zł15) oraz na 
zakup serwera DELL 540 wraz z oprogramowaniem (34,9 tys. zł). Zakupy 
zrealizowano zgodnie z § 3 ust. 4 lit. b Regulaminu, w trybie zaproszenia do 
składania ofert, umieszczonego na stronie internetowej PSSE. 

(akta kontroli str. 154-155, 186-187, 190-204) 

Pozostałe wydatki objęte badaniem poniesiono na:  
– zakup karty serwisowej do bieżącej obsługi oprogramowania użytkowanego 

w PSSE, zakup programu antywirusowego, dostępu do baz aktów prawnych, 
tonerów i tuszów do drukarek, mebli biurowych, w związku z urządzaniem 
siedziby Stacji w przebudowanym budynku (47,5 tys. zł); 

– szkolenia z zakresu zamówień publicznych (dwóch pracowników), zarządzania 
w laboratorium badawczym (jeden pracownik), prewencji zakażeń (dwóch 
pracowników), patogenów (trzech pracowników). Wydatki na ten cel wyniosły 
5,1 tys. zł;  

– konserwację kserokopiarki (110,70 zł). 
(akta kontroli str. 150-153, 156-171, 174-185, 188-189, 236-247) 

2.3. Zobowiązania PSSE na koniec 2016 r., 2017 r. i 2018 r. wyniosły odpowiednio: 
499,6 tys. zł, 571,3 tys. zł i 531 tys. zł. Wynikały głównie z naliczenia dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego dla pracowników i pochodnych od tego wynagrodzenia 
oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, odczynników, materiałów i usług 
w grudniu każdego z ww. okresów sprawozdawczych. 
W badanych latach w PSSE nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

(dowód: akta kontroli str. 296-301, 208-211, 249-250) 

2.4. Wg dokumentów planistycznych na lata 2016-2018 planowane zatrudnienie 
w PSSE miało wynosić 130 pracowników. Zgodnie ze sprawozdaniami 
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70, przeciętne zatrudnienie w PSSE wynosiło: 
115 etatów w 2016 r. i 116 w latach 2017-2018. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego wzrosło z 3.959,06 zł w 2016 r. do 
4.238,97 zł w 2018 r., tj. o 7,1%. 

Zwiększenie wynagrodzeń związane było z przyznaniem PSSE w październiku 
2017 r. kwoty 93,5 tys. zł, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi 
dla pracowników wykonujących zawód medyczny. 

Zatrudnienie w Dziale Nadzoru Sanitarnego zwiększyło się z 79,5 etatów w 2016 r. 
do 84,7 etatów w 2018 r., a w Dziale Laboratoryjnym – zmniejszyło się odpowiednio 
z 19,9 do 19 etatów.  

(akta kontroli str. 17, 51-52, 62, 71-77, 205, 214-215, 270) 

W latach 2016-2018 w PSSE zatrudniono 50 osób, a zwolniono 43. Dyrektor PSSE 
wskazała, że zwiększenie zatrudnienia odbywa się jedynie w ramach posiadanych 
środków finansowych, a to wiąże się z obniżeniem środków na wynagrodzenia już 
zatrudnionych pracowników. Niskie wynagrodzenia w PSSE obniżają jej pozycję na 

                                                      
14  Wprowadzony zarządzeniem Nr 6 Dyrektora PSSE z dnia 25 lipca 2014 r., ze zm.  
15  Sfinansowane z budżetu państwa i ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
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rynku pracy, przez co bardzo trudno jest pozyskać doświadczonych pracowników. 
Osoby aplikujące do PSSE to głównie osoby bez doświadczenia, bezpośrednio po 
studiach. Tacy pracownicy wymagają długiego okresu przygotowawczego, niekiedy 
dłuższego niż okres szkoleń, który zgodnie z procedurą powinien trwać minimum 
6 miesięcy. Niskie wynagrodzenia są również przyczyną rezygnacji z pracy 
pracowników zatrudnionych w Stacji od kliku bądź kilkunastu lat. Malejące 
bezrobocie w Lublinie i wzrost wynagrodzeń w sektorze prywatnym sprawiają, że 
pracownicy po nabyciu doświadczenia zawodowego rezygnują z zatrudnienia 
w PSSE w Lublinie, wybierając sektor prywatny. Osiągnięcie planu etatów 
pozwoliłoby na zwiększenie liczby kontroli, a także miałoby wpływ na szybsze 
reagowanie w przypadku interwencji wnoszonych do PPIS w Lublinie. 

 (akta kontroli str. 277, 302-303) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. PSSE w Lublinie terminowo odprowadzała zrealizowane 
dochody budżetowe. Objęte badaniem wydatki były celowe i poniesione zostały 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Terminowo regulowano zobowiązania.  

3. Efekty osiągnięte w wyniku realizacji zadań 

PSSE w ramach zadania „Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór 
sanitarno-epidemiologiczny”, którego celem było zapewnienie bezpieczeństwa 
sanitarno-epidemiologicznego, realizowała cztery podzadania i cztery działania. Były 
one spójne z celem ww. zadania. Dla podzadań i działań określono nw. mierniki:  
– podzadanie 20.5.1.W. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia – 

liczba uczniów objętych programami profilaktycznymi w stosunku do liczby 
uczniów w szkołach w powiecie lubelskim. W 2018 r. programami 
profilaktycznymi objęto 37,8 tys. osób (tj. 94% planowanych) z populacji liczącej 
355 tys. uczniów; 

– działanie 20.5.1.2.W. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową 
inspekcję sanitarną – liczba osób objętych bezpośrednimi formami edukacji 
prozdrowotnej w stosunku do liczby mieszkańców powiatu. W 2018 r. oświatą 
zdrowotną objęto 320 tys. osób (100% planu) z 492,9 tys. mieszkańców; 

– podzadanie 20.5.2.W. Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna –
liczba kontroli wykonanych do liczby obiektów nadzorowanych. W 2018 r. 
przeprowadzono 6.439 kontroli z planowanych 7.020; 

– działanie 20.5.2.1.W. Bieżący nadzór sanitarny – liczba podmiotów, w których 
stwierdzono poprawę stanu sanitarnego w stosunku do liczby skontrolowanych 
podmiotów. W 2018 r. poprawę stwierdzono w 1.000 podmiotów spośród 3.300 
skontrolowanych (planowano odpowiednio: 1.564 i 3.368); 

– podzadanie 20.5.3.W. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych – liczba 
osób, które zachorowały na choroby zakaźne do liczby mieszkańców powiatu. 
W 2018 r. zachorowało 42,6 tys. osób (zakładano 32,1 tys. osób); 

– działanie 20.5.3.1.W. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych –liczba osób 
zaszczepionych do liczby osób podlegających szczepieniom w danym roku 
zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). W 2018 r. zaszczepiono 
88.120 osób (99,9% planu) z 88.719 polegających szczepieniom; 

– podzadanie 20.5.4.W. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników 
środowiskowych – liczba wykonanych badań. W 2018 r. wykonano 23 tys. zł 
(o 4,5% więcej niż planowano); 

– działanie 20.5.4.6.W. Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do 
kontaktu z żywnością kosmetyków i innych czynników mających wpływ 
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na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności – liczba wykonanych 
oznaczeń. W 2018 r. wykonano 64,7 tys. oznaczeń (o 7,8% więcej niż 
planowano). 

Według wyjaśnienia Dyrektor PSSE, przyczyną wystąpienia odchyleń od 
planowanych wartości mierników było m.in.: 
– podzadanie 20.5.1 – zmniejszone zainteresowanie szkół programami 

edukacyjnymi, realizowanymi od wielu lat oraz niewystarczająca ilość 
materiałów do ich realizacji, z powodu braku materiałów programowanych 
program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” w roku szkolnym 2018/2019 
będzie realizowany po raz ostatni;  

– podzadanie 20.5.2 oraz działanie 20.5.2.1 – poprawa stanu sanitarnego, co 
skutkowało mniejszą liczbą kontroli sprawdzających; niewłaściwy stan sanitarny 
stwierdzono w znacznie mniejszej liczbie obiektów niż szacowano przy 
planowaniu; od początku 2018 r. zmieniono również metodykę liczenia obiektów 
– obecnie złożone jednostki funkcjonujące w odrębnych budynkach, takie jak 
szpitale, uczelnie, traktuje się jako jeden obiekt; 

– podzadanie 20.5.4 oraz działanie 20.5.4.6 – zwiększenie liczby zleceń na 
badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, w tym badań bezpłatnych dla 
osób kwalifikowanych na podstawie art. 6 ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także liczby oznaczeń 
mikrobiologicznych wody po zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

(akta kontroli str. 216, 217, 255-262, 294, 328-332)  

W latach 2016-2018 liczba obiektów nadzorowanych przez PSSE wynosiła: 8.945, 
8.603 i 8.802. Kontroli poddano odpowiednio: 2.935, 3.137, 3.300 obiektów, 
a nieprawidłowości stwierdzono w: 1.425 (48,6%), 1.149 (36,6%), 1.168 (35,4%).  
Na jednego pracownika Działu Nadzoru Sanitarnego wykonującego czynności 
kontrolne przypadały odpowiednio: 91, 82 i 94 kontrole w nadzorowanych obiektach. 

(akta kontroli str. 285-287, 306-307) 

Oddział Laboratoryjny (pracownie: Badań Mikrobiologicznych Wody. Badań Fizyko-
Chemicznych Wody, Sanitarnej Kontroli Środowiska Pracy, Mikrobiologii Lekarskiej) 
w 2016 r. wykonał 21,7 tys. badań, w 2017 r. 23,2 tys., w 2018 r. 23 tys., tj. na 
jednego pracownika Oddziału przypadało odpowiednio: 1.087, 1.161 i 1.210 badań. 

 (akta kontroli str. 282-284) 

W latach 2016-2018 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (dalej: LUW) 
przeprowadził w PSSE jedną kontrolę, rozpoczętą w czerwcu 2018 r. w zakresie 
prawidłowości realizacji zadania „Przebudowa budynku PSSE w Lublinie, 
ul. Uniwersytecka 12”. Do stycznia 2019 r. kontrola nie została zakończona. 
Ww. zadanie było też kontrolowane przez LUW w 2014 r. W wystąpieniu 
pokontrolnym z 18.03.2015 r. wykonanie zadania oceniono pozytywnie, wobec 
niestwierdzenia nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstąpiono 
od formułowania zaleceń pokontrolnych. 

(akta kontroli str. 139-149, 220-224, 353) 

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

 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
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z celem realizowanego zadania, mierniki zostały prawidłowo określone, a odchylenia 
wykonania mierników od planowanych wartości były uzasadnione.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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. 

Lublin, 14 marca 2019 r. 

Kontroler p.o. Dyrektor  
Anna Kowalska 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 
Edward Lis 
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