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I. Dane identyfikacyjne 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie (dalej: PSSE lub Stacja), 
ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm 

Elżbieta Kuryk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie (dalej: PPIS), 
od 29 listopada 2017 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Grażyna 
Rejter, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, od 4 marca 2000 r. 
do 28 listopada 2017 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 

Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/5/2019 z 4.01.2019 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

W kontrolowanym okresie PPIS podejmował skuteczne działania w celu 
zapewnienia finansowania PSSE na poziomie zapewniającym prawidłową realizację 
zadań. Zgłoszone potrzeby finansowe były uzasadnione, z wyjątkiem jednego 
przypadku wystąpienia o zwiększenie środków finansowych na realizację wydatków 
remontowych bez przeprowadzenia rzetelnej analizy możliwości ich wykorzystania. 
Terminowo sporządzano i przekazywano Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Lublinie (dalej: WSSE) formularze planistyczne. 

Analiza terminowości odprowadzania dochodów budżetowych nie wykazała 
nieprawidłowości. Badanie próby wydatków wykazało, że w latach 2016-2017 Stacja 
zaciągnęła zobowiązania w kwocie przekraczającej plan finansowy o 95 tys. zł, 
a w 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 7,2 tys. zł bez zabezpieczenia środków na 
ten cel w planie finansowym. Wynikało to z nieprzestrzegania uregulowań 
wewnętrznych dotyczących procedur kontroli finansowej.  

PSSE prawidłowo określiła podzadania i działania, a stwierdzone odchylenia 
w wykonaniu założonych mierników były uzasadnione. 

 

                                                      
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-epidemiologicznych 

1.1. W latach 2015-2018 PSSE corocznie, zgodnie z wdrożonym systemem 
zarządzania jakością4, dokonywała przeglądów zarządzania w oddziale 
laboratoryjnym i oddziale nadzoru sanitarnego, w trakcie których identyfikowano 
m.in. potrzeby sprzętowe i szkoleniowe tych oddziałów.  

Plany rzeczowe zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2016-
2018, opracowywane przez PSSE na formularzach planistycznych (RZ-2 i BW-I 
Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz 
z omówieniem), terminowo przekazywano Lubelskiemu Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu (dalej: LPWIS)5. 

1.1.1. W sporządzonym w dniu 19.06.2015 r. przez PSSE formularzu RZ-2 do 
projektu budżetu państwa na 2016 r. zgłoszono potrzebę zakupu dwóch cieplarek 
laboratoryjnych i dejonizatora (19 tys. zł), z uwagi na zużycie sprzętu dotychczas 
używanego i konieczność zapewnienia właściwej pracy w przypadku jego awarii.  

W trakcie przeglądu zarządzania w grudniu 2015 r. zidentyfikowano potrzeby 
dotyczące m.in. zakupu: 
– szafy termostatycznej do oznaczania stężenia amonowego jonu w wodzie, 
– cieplarki do inkubacji próbek, 
– suszarki do suszenia szkła na Zmywalni Mikrobiologicznej; 
– dejonizatora. 
Ww. potrzeby nie zostały uwzględnione w planie finansowym, przedstawionym 
przez LPWIS pismem z 18.03.2016 r. na podstawie projektu ustawy budżetowej na 
2016 r. Zostały zrealizowane w ramach limitu ustalonego w planie finansowym 
Stacji, w wyniku oszczędności na realizacji innych wydatków.  

Ponadto w trakcie roku zrealizowano inne potrzeby doraźne w zakresie zakupów 
sprzętu, tj. m.in. zestawu do badań wody Colilert, szaf termostatycznych, miernika 
laboratoryjnego, biurety cyfrowej oraz laboratoryjnej elektrody przewodności. 
Wydatki na zakupy sprzętu laboratoryjnego wyniosły w 2016 r. ogółem 47,8 tys. zł.  

 (akta kontroli tom I str. 76-92, 130-136, 155, 208-312, tom II str. 179-184, 382-391, 
413-431) 

Pismem z dnia 14.11.2016 r., w związku ze zidentyfikowaniem potrzeb 
remontowych, Stacja wystąpiła do WSSE o zmianę planu finansowego, poprzez 
zwiększenie planu wydatków remontowych o 46 tys. zł i jednoczesne zmniejszenie 
planu innych wydatków bieżących o tę kwotę. Zmiany w planie zostały dokonane 
decyzją nr 20 z dnia 15.11.2016 r. PSSE wykonała remont elewacji, schodów 
wewnętrznych i pokrycia dachowego na podstawie umowy nr 29/2016 z dnia 
10.10.2016 r. na kwotę 43 tys. zł. 

                                                      
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. 
4  Zarządzenie Nr 9/03 Dyrektora PSSE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do prac nad 

dokumentowaniem i wdrożeniem systemu jakości w Oddziale Nadzoru Sanitarnego PSSE.  
5  W terminach określonych w rozporządzeniach 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), dalej: noty budżetowe.  
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Pismami z dnia 15 i 24.11.2016 r. Stacja wystąpiła o przyznanie dodatkowych 
środków finansowych w kwocie 81,1 tys. zł na remonty pomieszczeń i budynku 
Stacji. Środki finansowe zostały przyznane decyzjami z dnia 16 i 24.11.2016 r. 
Na wniosek Stacji z 23.11.2016 r., decyzją z 9.12.2016 r. LPWIS dokonał 
zmniejszenia wydatków bieżących Stacji na zakup usług remontowych o kwotę 
81,1 tys. zł i zwiększenia wydatków majątkowych o tę kwotę, z przeznaczeniem na 
zakup samochodu. Zakup samochodu zrealizowano w grudniu 2016 r. za kwotę 
80,1 tys. zł. 

 (akta kontroli tom I str. 253-308, tom II str. 1-55, 353-356) 

1.1.2. Do projektu budżetu państwa na 2017 r. zgłoszono (RZ-2 z dnia 
25.05.2016 r.) wydatki majątkowe w kwocie 54 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 
dygestorium do przygotowania odczynników dwóch cieplarek laboratoryjnych oraz 
dwóch suszarek. W uzasadnieniu wskazano, że dotychczas używany sprzęt jest 
przestarzały technologicznie, awaryjny i brakuje do niego części zamiennych. 

Potrzeby zidentyfikowane w trakcie przeglądu w 2016 r. dotyczyły m.in. zakupu: 
– biurety cyfrowej do oznaczania stężenia chlorków, 
– suszarki do suszenia szkła na Zmywalni Chemicznej, 
– pH-metru z konduktometrem do zapewnienia właściwych parametrów 

przygotowywanych pożywek; 
– cieplarki do kontroli jałowości pożywek, 
– cieplarki do przechowywania upłynnionych agarów stosowanych w metodach 

zalewowych. 

Plan finansowy PSSE na rok 2017 z dnia 1.02.2017 r. nie uwzględniał ww. potrzeb. 
Pismem z dnia 31.05.2017 r. PSSE wystąpiła do WSSE o zmianę planu 
finansowego, tj. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34,9 tys. zł 
i przeznaczenie tych środków na utworzenie planu wydatków inwestycyjnych na 
zakup sprzętu laboratoryjnego (suszarki laboratoryjnej, dwóch cieplarek 
laboratoryjnych, pH-metru – konduktometru oraz chłodziarki farmaceutycznej). 
Propozycja zmiany w planie wydatków nie została zaakceptowana przez WSSE, 
z uwagi na projektowane zmiany restrukturyzacyjne w jednostkach Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, wynikające z planowanego wejścia w życie ustawy 
o utworzeniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.  

Zakupy ww. sprzętu zostały zrealizowane w latach 2017-2018, z wyjątkiem suszaki 
do suszenia szkła, której zakup – ze względów ekonomicznych został odłożony. 
W trakcie 2017 r. zrealizowano także inne potrzeby doraźne w zakresie zakupu 
sprzętu, m.in. zakupiono trójstanowiskowy statyw i elektrodę pehametryczną. 
Łączna wartość zakupów sprzętu laboratoryjnego w 2017 r. wyniosła 23 tys. zł.  

Pismem z dnia 14.06.2017 r. PSSE wystąpiła z wnioskiem do WSSE o przesunięcie 
środków finansowych w planie wydatków w kwocie 12,5 tys. zł z wydatków 
bieżących na majątkowe w celu zakupu chłodziarki farmaceutycznej do 
przechowywania szczepionek. W uzasadnieniu podano, że posiadane przez Stację 
dwie lodówki do przechowywania szczepionek miały zbyt małą pojemność. Potrzeba 
zakupu chłodziarki farmaceutycznej została zgłoszona podczas przeglądu 
zarządzania przeprowadzanego w grudniu 2016 r. Na podstawie decyzji nr 14 
LPWIS z 24.08.2017 r. zmieniono plan wydatków, zgodnie z wnioskiem Stacji. 
Wydatki na to zadanie wyniosły 12,1 tys. zł.  

Decyzją LPWIS nr 22 z dnia 14.11.2017 r. plan wydatków majątkowych został 
zwiększony o kwotę 430 tys. zł z przeznaczeniem na zakup spektrometru ASA 
model Duo na potrzeby laboratorium. Zgodnie z uzasadnieniem wniosku PSSE, 
zakup spektrometru był niezbędny do wykonywania badań wody na zawartość 
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metali, gdyż obecny spektrometr wyprodukowany w 1995 r. był przestarzały 
technologicznie, ulegał ciągłym awariom, których naprawa była kosztowna. 
Na zakup spektrometru z wyposażeniem oraz szafką wydatkowano łączną kwotę 
429,4 tys. zł6.  

(akta kontroli tom I str. 76-92, 137-142, 319-428, tom II str. 180-184) 

W 2017 r. zmieniono plan wydatków na zakup usług remontowych z jednoczesnym 
zmniejszeniem innych wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont dachu. 
Remont dachu wykonany został na podstawie umowy nr 25/2017 z dnia 
10.07.2017 r. za kwotę 91,5 tys. zł7. Z treści protokołów z przeglądu okresowego 
pięcioletniego (2015 r.) i przeglądu rocznego (2016 r.) obiektu Stacji, sporządzonych 
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane8, wynikało m.in., że zalecane były roboty konserwacyjne pokrycia 
i elementów konstrukcyjnych dachu oraz „naprawa bieżąca wykonywana 
w normalnym trybie tynków i czapek kominów”. 

 (akta kontroli tom I str. 369-419, tom II str. 56-121) 

1.1.3. W materiałach planistycznych do projektu budżetu państwa na 2018 r. RZ-2 
z 14.06.2017 r.) zgłoszono wydatki w wysokości 430 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zakup spektrometru ASA. Zakup został zrealizowany w grudniu 2017 r.  

W trakcie przeglądu w 2017 r. zidentyfikowano potrzebę zakupu mętnościomierza 
do oznaczania mętności z uwagi na znaczny stopień zużycia posiadanego 
urządzenia oraz duże ryzyko awarii. Ze względów ekonomicznych zakup odłożono 
na lata następne.  
W 2018 r. zrealizowano potrzeby w zakresie zakupu sprzętu zidentyfikowane 
w latach ubiegłych (dwie cieplarki) i doraźne (lodówkę), za kwotę ogółem 
11,2 tys. zł. Pismem z dnia 11.12.2018 r. PSSE wystąpiła do LPWIS o zwiększenie 
planu finansowego o kwotę 50 tys. zł, m.in. na ww. cel. Decyzją nr 28 LPWIS 
z 14.12.2018 r. plan finansowy Stacji zwiększono o 30 tys. zł.  

 (akta kontroli tom I str. 460-570, tom II str. 181-184) 

1.2. Podczas przeglądów zarządzania w latach 2015-2018 były zgłaszane potrzeby 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji personelu. W badanym okresie 
w 43 szkoleniach zewnętrznych (20 w 2016 r., 14 w 2017 r. i 9 w 2018 r.) 
finansowanych z budżetu Stacji uczestniczyło 52 pracowników. Wydatki na ten cel 
wyniosły ogółem 40 tys. zł. Ponadto pracownicy Stacji brali udział w szkoleniach 
przeprowadzonych przez WSSE (28 w 2016 r., 37 w 2017 r. i 37 w 2018 r.).  

W badanym okresie w PSSE przeprowadzono 112 szkoleń wewnętrznych, w tym 36 
nieplanowanych, wynikających z bieżących potrzeb. W Stacji funkcjonował też 
system tzw. szkoleń kaskadowych, polegający na zobowiązaniu osoby biorącej 
udział w szkoleniu do przeszkolenia innych pracowników z działu lub sekcji. 
W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 107 takich szkoleń. 

Na 2017 r. zgłoszono ponadto potrzebę zatrudnienia jednej osoby do pracowni AS 
na czas długotrwałej nieobecności pracownika. Od maja 2017 r. przeniesiono 
pracownika z innej pracowni. 

(akta kontroli tom I str. 61-154, tom II str. 191-213) 

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

1. PSSE wystąpiła o zwiększenie planu finansowego na 2016 r. o kwotę 80.081 zł 

                                                      
6  Zakup spektrometru został zgłoszony do projektu budżetu państwa na 2018 r. (RZ-2 z dnia 14.06.2017 r.). 
7  Faktura VAT nr 019/2017 z 21.08.2017 r. została zapłacona przez PSSE w dniu 6.09.2017 r. 
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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bez rzetelnej analizy możliwości wykorzystania środków finansowych. 
Pismem z 15.11.2016 r. PSSE zwróciła się do LPWIS o przyznanie środków 
finansowych w kwocie 80.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na 
remonty pomieszczeń i budynku Stacji (pomieszczenia gospodarczego, 
socjalnego, O.C., magazynu szczepionek, odnowienie elewacji budynku Stacji 
i budynku oświaty, naprawa dachu, odnowienie schodów wewnętrznych). Środki 
finansowe zostały przyznane decyzją nr 21 LPWIS z dnia 16.11.2016 r., zgodnie 
z wnioskiem Stacji. 
Pismem z 24.11.2016 r. PSSE wystąpiła do LPWIS o przyznanie kwoty 81 zł na 
remonty pomieszczeń i budynku Stacji, zgodnie z wyceną zaplanowanych prac. 
Środki zostały przyznane decyzją nr 23 LPWIS z dnia 24.11.2016 r. 

Pismem z dnia 23.11.2016 r. PSSE wystąpiła do WSSE o zmianę 
(zmniejszenie) wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę 
80.081 zł i przeznaczenie tych środków na wydatki majątkowe celem zakupu 
samochodu służbowego. W uzasadnieniu podano, że posiadany przez Stację 
samochód jest wyeksploatowany i ma awaryjną instalację gazową, często jest 
wyłączony z użytkowania. 

Decyzją z 9.12.2016 r. LPWIS dokonał zmian w planie finansowym wydatków 
Stacji, zgodnie z ww. wnioskiem z dnia 23.11.2016 r. Zakup samochodu 
zrealizowano w grudniu 2016 r. za kwotę 80.080,50 zł. 

PPIS wyjaśniła, że remontu budynku i pomieszczeń PSSE, pomimo wystąpienia 
o środki, nie zrealizowano ze względu na zmianę zakresu prac. Środki były 
przeznaczone na remont generalny dachu, który nie doszedł do skutku. 

 (akta kontroli tom I str. 253-308, tom II str. 1-55, 179, 401-402) 

2. Formularze „Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji 
wraz z omówieniem” RZ-2 na 2016 r. i BW-I na 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 
sporządzono na nieaktualnych drukach, tj. obowiązujących w trakcie 
opracowania projektu budżetu państwa na 2015 r.9  

Załączniki RZ-2 na 2016 r. i BW-I na lata 2016-2018 wprowadzone notami 
budżetowymi na lata 2016, 2017, 2018 były bardziej rozbudowane niż 
obowiązujące na 2015 r.  

PPIS wyjaśniła, że ww. nastąpiło w wyniku niestarannego sprawdzania zmian 
w zakresie obowiązujących druków przez głównego księgowego. 

(akta kontroli tom I str. 210-211, 320, 461, tom II str. 122-126) 

PSSE identyfikowała potrzeby sprzętowe i szkoleniowe oraz podejmowała 
skuteczne działania w celu ich realizacji. W jednym przypadku wystąpienie 
o zwiększenie środków finansowych na realizację wydatków remontowych nie było 
poprzedzone rzetelną analizą możliwości ich wykorzystania. Terminowo 
sporządzano i przekazywano WSSE formularze planistyczne, jednakże stosowano 
ich nieaktualne druki. 

2. Analiza porównawcza dochodów i ocena realizacji 
wydatków. 

2.1. Dochody budżetowe PSSE wyniosły w 2016 r. 315,8 tys. zł, w 2017 r. 
317,6 tys. zł, w 2018 r. 368,8 tys. zł i stanowiły odpowiednio: 87,7%, 137,5% 
i 124,6% planu (360 tys. zł, 231 tys. zł, 296 tys. zł). Głównym źródłem dochodów 

                                                      
9  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 

i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. (Dz. U. poz. 825).  
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były wpływy z opłat za czynności kontrolne i zlecone badania, które stanowiły ponad 
97% dochodów ogółem.  

Plan dochodów z opłat za badania i inne czynności wykonywane w związku ze 
sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego został wykonany 
w 75,5% w 2016 r., 96,2% w 2017 r., 91,8% w 2018 r. Plan dochodów z tytułu 
wpływów z usług m.in. za zlecone badania laboratoryjne, badania i pomiary 
środowiskowe i inne czynności dotyczące jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa 
zdrowotnego w 2016 r. wykonano w 89,4%, w 2017 r. w 146,2%, w 2018 r. 
w 126,4%. 

PPIS wskazała, że niezrealizowanie planu dochodów z opłat wynikało z poprawy 
stanu sanitarnego w nadzorowanych jednostkach oraz zmiany sposobu liczenia 
czasu kontroli, który miał wpływ na wysokość opłaty za kontrole usterkowe10. Plan 
dochodów z usług w 2016 r. nie został wykonany z powodu mniejszej liczby 
zleconych badań w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących 
wymaganego zakresu badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 
zlecanie części badań do innych konkurencyjnych laboratoriów. Na 2017 r. 
uwzględniono zmniejszenie planu dochodów z ww. tytułu. W ciągu roku zawarto 
porozumienie z PSSE Krasnystaw i Włodawa w celu wykonywania badań 
laboratoryjnych, w związku z tym wzrosła liczba badań i dochody z tego tytułu. 
Zmiany w ilości zleceń w latach 2015-2018 wynikały ze zwiększonej konkurencji na 
rynku laboratoriów prywatnych wykonujących badania wody do spożycia przez ludzi 
oraz wody basenowej i zmian legislacyjnych11, które spowodowały zmniejszenie 
liczby badań i ilość parametrów.  

Należności pozostałe do zapłaty i zaległości w okresie objętym kontrolą wynosiły na 
koniec: 2016 r. – 974,9 tys. zł, 2017 r. – 1.064,0 tys. zł i 2018 r. – 1.161,2 tys. zł. 
Dotyczyły głównie nieuregulowanych grzywien, nakładanych na osoby uchylające 
się od wykonania zaleceń pokontrolnych, w celu przymuszenia do ich wykonania. 

Kontrolą objęto terminowość odprowadzania uzyskanych przez PSSE dochodów 
budżetowych w miesiącach maj i grudzień 2016 r., 2017 r. i 2018 r. Ustalono, że 
uzyskane w tych miesiącach w ww. latach dochody (w badanej próbie było to 
łącznie 185,5 tys. zł) zostały odprowadzone na rachunek budżetu państwa 
w terminach określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu 
państwa12. 

(akta kontroli tom I str. 163-174, 204-205, 591-599) 

2.2. W okresie objętym kontrolą wydatki budżetowe PSSE wyniosły:  
‒ w 2016 r. – 4.298,1 tys. zł, stanowiły 100% planu po zmianach i 115,4% 

wydatków poniesionych w roku ubiegłym; 
‒ w 2017 r. – 4.800,7 tys. zł, tj. stanowiły 99,8% planu po zmianach 

(4.808,3 tys. zł) i 111,7% wydatków 2016 r.; 
‒ w 2018 r. – 4.315,9 tys. zł i 99,5% planu po zmianach (4.339,2 tys. zł) i 89,9% 

wydatków 2017 r. 
Około 80% wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (w 2016 r. 
3.402,8 tys. zł, w 2017 r. 3.512,3 tys. zł, w 2018 r. 3.601,7 tys. zł). Na zakupy 

                                                      
10  Do 2015 r. opłata była pobierana za czas kontroli zaokrąglany do pełnej godziny, obecnie wliczany jest tylko 

czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości. 
11  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm.), zostało uchylone z dniem 28.11.2015 r. i zastąpione 
rozporządzeniem z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Rozporządzenie z dnia 
13.11.2015 r. zostało uchylone z dniem 11.01.2018 r. i zastąpione rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

12  Dz. U. z 2018 r. poz. 2225. 
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inwestycyjne poniesiono 108,4 tys. zł w 2016 r. i 441,5 tys. zł w 2017 r. W 2018 r. 
nie realizowano inwestycji i nie dokonywano zakupów inwestycyjnych. 

(akta kontroli tom I str. 206, 315-318, 455-459, 579-584) 

PPIS podała, że nie stwierdziła barier uniemożliwiających lub utrudniających 
działanie jednostki. Przyjęty system finansowania oraz wysokość przyznanych 
środków zabezpiecza podstawowe potrzeby sprawnego funkcjonowania Stacji. 
Krótkotrwałe problemy sprzętowe rozwiązywane były na bieżąco. W latach 2016-
2018 miał miejsce szereg zmian legislacyjnych odnoszących się do działania 
inspekcji sanitarnej, które w pewien sposób zmieniły model działania. Np. zmiany 
wprowadzone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego13, obowiązujące od 1.06.2017 r., ustaliły partnerski model 
współpracy pomiędzy Inspekcją Sanitarną a obywatelami, nowelizacja ustawy 
pozwoliła na mniej restrykcyjne, ale w dalszym ciągu znajdujące się w granicach 
prawa, podejście do indywidualnej sytuacji strony postępowania, w szczególności 
odnieść to należy do zasady utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw. W niektórych 
dziedzinach działalności Inspekcji Sanitarnej brak jest konkretnych podstaw 
prawnych regulujących funkcjonowanie poszczególnych obszarów kontroli, co 
stanowi utrudnienie podczas prowadzonych czynności kontrolnych. 

(akta kontroli tom I str. 163-174, 206) 

Kontrola wydatków na kwotę 608,2 tys. zł14 wykazała, że wydatki zostały rzetelnie 
skalkulowane i służyły realizacji celów jednostki. W dwóch przypadkach podpisano 
umowy na wykonanie prac remontowych (zaciągnięto zobowiązanie) na kwoty 
przekraczające środki finansowe zabezpieczone na ten cel w planie wydatków. 

Wydatki zostały dokonane do wysokości kwot ujętych w planie finansowym PSSE, 
z wyjątkiem kwoty 7,9 tys. zł poniesionej na remont dachu w 2017 r. Stwierdzono też 
przypadek ewidencjonowania sprzętu tego samego rodzaju do różnych podziałek 
klasyfikacji budżetowej. Na podstawie faktury nr 2550386871 z 28.12.2018 r. na 
kwotę 9.999,90 zł zakupiono dwie cieplarki laboratoryjne CLN 53 STD. Jedna, która 
kosztowała 4.858,50 zł została ujęta w wydatkach § 4210 – zakup materiałów 
i wyposażenia, druga, której koszt zakupu wynosił 5.141,40 zł, została ujęta 
w wydatkach § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. 
Lodówka Elektrolux zakupiona w grudniu 2018 r. za kwotę 1.199 zł na wyposażenie 
Laboratorium również została ujęta w wydatkach § 4230. 

Kontrolą prawidłowości udzielania zamówień objęto wydatki w kwocie 45,5 tys. zł. 
Zamówień udzielano zgodnie z postanowieniami regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w PSSE, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonego zarządzeniem nr 3/2014 
Dyrektora PSSE w Chełmie z dnia 30 kwietnia 2014 r. W pięciu przypadkach nie 
sporządzono notatek z rozpoznania cenowego, zgodnie z wzorem określonym 
w załączniku nr 4 do ww. regulaminu. Według wyjaśnienia Kierownik Sekcji 
Administracji, wynikało to z niedopatrzenia. 

Zakupione wyposażenie zostało wpisane do książki inwentarzowej. Wszystkie 
analizowane faktury zostały uregulowane w wymaganym terminie. 

(akta kontroli tom I str. 315-318, 455-459, 579-584, tom II str. 234-384, 403-405) 

2.3. Na koniec 2018 r. zobowiązania wynosiły 303,4 tys. zł i były niższe od stanu na 
koniec 2017 r. o 29 tys. zł, tj. o 8,7%. W strukturze zobowiązań 90,4% (274,2 tys. zł) 

                                                      
13  Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 
14  Zbadano po pięć najwyższych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników 

w 2018 r., osiem wydatków na zakup usług remontowych (w tym sześć z 2018 r.) i wydatek inwestycyjny 
z 2017 r. na zakup spektrometru. 
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stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pozostałe 
zobowiązania wynikały ze zrealizowanych w grudniu dostaw niezbędnych dla 
funkcjonowania jednostki w grudniu 2018 r., m.in.: paliwa, odczynników i materiałów 
pomocniczych do laboratorium, energii elektrycznej i cieplnej, usług komunalnych 
pocztowych i telekomunikacyjnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

(akta kontroli tom I str. 581-584, 605-608) 

2.4. W okresie objętym kontrolą przeciętne zatrudnienie w PSSE zmniejszyło się 
z 70,1 etatów w 2016 r. do 61,2 w 2018 r., tj. o 12,7%, w tym w Oddziale Nadzoru 
zmniejszyło się odpowiednio z 31 do 27 etatów, w Laboratorium – z 26 do 21. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w PSSE 
zwiększyło się w tych latach z 3.238,23 zł do 3.833,21 zł. 

(akta kontroli tom I str. 207, tom II str. 228-233) 

W badanym okresie PSSE otrzymała środki z rezerwy celowej na finansowanie 
podwyżek wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny w kwocie: 
– 64,3 tys. zł w 2017 r., z czego wykorzystano 57,7 tys. zł na podwyżkę dla 

pracowników. W dniu 27.12.2017 r. niewykorzystane środki w kwocie 6,6 tys. zł 
zwrócono na rachunek WSSE; 

– 232,2 tys. zł w 2018 r., z czego wykorzystano 208,9 tys. zł na sfinansowanie 
skutków podwyżek udzielonych w 2017 r. oraz na podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników. Niewykorzystane środki w kwocie 23,3 tys. zł zwrócono w dniu 
27.12.2018 r. na rachunek WSSE. 

Niepełne wykorzystanie przyznanych kwot wynikało z niższych kosztów 
wynagrodzeń, m.in. z powodu zwolnień lekarskich pracowników. 

(akta kontroli tom I str. 399-419, 455-456, 504-540, 579-580) 

PPIS wskazała, że zatrudnienie w Stacji jest niewystarczające, ponieważ występują 
braki kadrowe związane z nieobecnością pracowników przebywających na 
długotrwałych zwolnieniach lekarskich, świadczeniu rehabilitacyjnym czy urlopach 
związanych z rodzicielstwem. Na dzień 31.12.2018 r. na zwolnieniach lekarskich 
przebywały trzy osoby, z czego dwie osoby będą korzystały z urlopów związanych 
z rodzicielstwem, jedna osoba przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, jedna na 
urlopie wychowawczym. Wszystkie ww. osoby zatrudnione są na umowę o pracę na 
czas nieokreślony i po zakończeniu leczenia czy urlopów będą wykonywały swoje 
obowiązki służbowe. Do potrzeb w zakresie zatrudnienia należy zatrudnienie 
informatyka w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie zatrudniony pracownik 
wykonuje zadania w wymiarze ½ etatu. W latach 2016-2018 zatrudniono 11 nowych 
pracowników w miejsce osób, które przeszły na emeryturę lub rozwiązały ze Stacją 
umowę o pracę. Spośród tych osób pięć zostało przyjętych do Oddziału Nadzoru 
Sanitarnego, trzy do Laboratorium i po jednej osobie na stanowisko radcy 
prawnego,  informatyka i referenta do sekcji administracji. W PSSE prowadzona jest 
analiza wykonanych kontroli i badań przeprowadzanych przez pracowników, które 
są podstawą do podejmowania decyzji w sprawie liczby osób zatrudnionych. 
W ocenie Dyrektor Stacji dalsze zmniejszanie stanu zatrudnienia uniemożliwiłoby 
wykonywanie zadań nałożonych na jednostkę. 

(akta kontroli tom I str. 163-174, tom II str. 224-227) 

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

1. W latach 2016-2017 zaciągnięto zobowiązania (zlecono wykonanie prac 
remontowych) w kwotach przekraczających środki finansowe zabezpieczone na 
ten cel w planie finansowym jednostki:  
‒ w dniu 10.10.2016 r. podpisana została umowa na remont elewacji, pokrycia 

dachowego i schodów wewnętrznych w budynku Stacji na kwotę 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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43.042,76 zł, tj. przekraczającą o 11.434,95 zł niewykorzystany limit 
wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych. Na 10.10.2016 r. plan 
wydatków w tym paragrafie ustalony był w kwocie 40.000 zł, a zrealizowane 
do tego dnia wydatki stanowiły 8.392,19 zł. Zwiększenie planu wydatków 
w tym paragrafie o 46.000 zł (do kwoty 86.000 zł) dokonane zostało decyzją 
LPWIS nr 20 z dnia 15.11.2016 r., na wniosek Stacji z 14.11.2016 r. Zapłaty 
za wykonane prace dokonano w dniach 16, 21 i 25.11.2016 r.; 

‒ w dniu 10.07.2017 r. podpisana została umowa na remont dachu w budynku 
Stacji na kwotę 91.460,36 zł, tj. przekraczającą o 83.565,39 zł 
niewykorzystany limit wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych. 
Na 10.07.2017 r. plan wydatków w tym paragrafie ustalony był w kwocie 
19.000 zł, a zrealizowane do tego dnia wydatki stanowiły 11.105,03 zł.  
Zwiększenie planu wydatków w tym paragrafie dokonane zostało decyzjami 
LPWIS: nr 13 z dnia 16.08.2017 r. o kwotę 77.600 zł (do kwoty 96.600 zł) i nr 
17 z dnia 28.09.2017 r. o kwotę 15.864,99 zł (do kwoty 112.464,99 zł), na 
wniosek Stacji odpowiednio z: 04.08.2017 r. i 18.09.2017 r.  
W dniu 6.09.2017 r. zapłacono kwotę 91.460,36 zł za wykonane prace 
remontowe, pomimo nieposiadania wystarczających środków w planie 
finansowym w § 4270 (omówione w następnym punkcie nieprawidłowości).  

Stanowiło to naruszenie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych15, zgodnie z którym jednostki sektora finansów 
publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do 
wysokości wynikającej z planu wydatków.  

Według wyjaśnień PPIS, przez niedopatrzenie pracownika nie poinformowano 
na czas głównej księgowej o planowanych pracach remontowych, co 
umożliwiłoby wystąpienie do WSSE z wnioskiem o dokonanie zmian w planie 
finansowym.  

Była PPIS wyjaśniła, że przeprowadzenie w 2016 r. prac remontowych było 
konieczne z uwagi na zły stan techniczny. Istniejące przecieki dachu mogły 
spowodować zniszczenie mienia, zagrzybienie i nieutrzymanie właściwych 
standardów w pracowniach mikrobiologicznych. W związku z powyższym 
należało podjąć zdecydowane i szybkie działania w celu zapobieżenia 
unieruchomieniu laboratorium. Zawarcie umowy w 2017 r. było podyktowane 
koniecznością przeprowadzenia remontu. Zobowiązanie zostało zaciągnięte po 
uzgodnieniu i zapewnieniu przez WSSE o przeniesieniu brakujących środków 
pomiędzy paragrafami.  

(akta kontroli tom I str. 245-279, 342-398, tom II str. 1-18, 25-71, 86-136, 449-453) 

2. W dniu 6.09.2017 r. PSSE dokonała zapłaty za wykonanie remontu dachu na 
kwotę 91.460,36 zł na podstawie faktury nr 019/2017 z dnia 21.08.2017 r., 
pomimo nieposiadania wystarczających środków w planie finansowym na ten 
cel (§ 4270).  
Plan wydatków w tym paragrafie na 6.09.2017 r. wynosił 96.600 zł, wydatki 
wykonane do 5.09.2017 r. stanowiły 12.330,62 zł. W wyniku dokonania w dniu 
6.09.2017 r. wydatku w kwocie 91.460,36 zł, plan wydatków został przekroczony 
o 7.190,98 zł. Zwiększenia planu wydatków w § 4270 (do kwoty 112.464,99 zł) 
dokonano dopiero decyzją LPWIS z dnia 28.09.2017 r., na wniosek PPIS z dnia 
18.09.2017 r.  

Zgodnie z art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanie wydatków 
następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, 

                                                      
15  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym 
przeznaczeniem. 

Główna księgowa PSSE wyjaśniła, że płatności na kwotę 91.460,36 zł 
dokonano w dniu 6.09.2017 r. w celu uniknięcia naliczenia odsetek od 
nieterminowego uregulowania zaciągniętego zobowiązania oraz wydatkowania 
zapotrzebowanej na ten dzień kwoty środków.  

Dyspozycja dokonania zapłaty w kwocie 91.460,36 zł wydana została w dniu 
28.08.2017 r. przez ówczesną PPIS. Była PPIS wyjaśniła, że płatność faktury 
została wykonana w przekonaniu o pełnym zabezpieczeniu wydatku w planie 
finansowym wydatków budżetowych. Opierało się ono na fakcie wydania przez 
WSSE decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie przesunięć między właściwymi 
paragrafami. Jednocześnie faktura zawierała akceptację głównej księgowej, co 
oznaczało posiadanie środków.  

(akta kontroli tom I str. 342-398, tom II str. 56-129, 449-453) 

3. Umowy nr 29/2016 z 10.10.2016 r. na kwotę 43.042,76 zł na remont elewacji, 
pokrycia dachowego i schodów wewnętrznych, nr 25/2017 z 10.07.2017 r. na 
kwotę 91.460,36 zł na wykonanie remontu dachu i nr 29/ZP/2017 
z 30.11.2017 r. na kwotę 428.163 zł na dostawę spektrometru absorbcji 
atomowej nie posiadały kontrasygnaty głównej księgowej. Dodatkowo ww. 
umowy nr 25/2017 i 29/ZP/2017 nie posiadały też parafki radcy prawnego. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 
głównemu księgowemu jednostki sektora finansów publicznych kierownik 
jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie m.in. dokonywania 
wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych. Dowodem dokonania przez głównego 
księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach 
dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego 
oznacza, że: nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych 
rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności 
z prawem; nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej 
rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji; zobowiązania 
wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. 

Zgodnie z  wymogami § 13 pkt 5 załącznika do zarządzenia Nr 11/10 Dyrektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie z dnia 16 listopada 
2010 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Chełmie, każda umowa skutkująca powstaniem 
zobowiązania finansowego przed jej podpisaniem przez Dyrektora musi być 
przedłożona do zaakceptowania przez Radcę Prawnego i Głównego 
Księgowego. 

PPIS wyjaśniła, ze niezłożenie odpowiednich kontrasygnat na ww. dokumentach 
było spowodowane niedopatrzeniem kierownika sekcji administracji 
i nieprzedłożeniem ich głównemu księgowemu. 
Była PPIS wyjaśniła, że brak podpisów na dokumencie umowy z dnia 
10.07.2017 r. wynikał wyłącznie z niedopatrzenia właściwych pracowników.  

(akta kontroli tom I str. 675-687, tom II str. 1-4, 56-61, 122-136, 449-453) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. W latach 2016-2017 Stacja zaciągnęła zobowiązania 
w kwocie przekraczającej plan finansowy o 95 tys. zł, a w 2017 r. poniesiono 
wydatek w kwocie 7,2 tys. zł bez zabezpieczenia środków na ten cel w planie 

OCENA CZĄSTKOWA 
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finansowym. Wynikało to z nieprzestrzegania uregulowań wewnętrznych 
dotyczących procedur kontroli finansowej. PSSE terminowo odprowadzała 
zrealizowane dochody budżetowe i regulowała zobowiązania. 

3. Efekty osiągnięte w wyniku realizacji zadań 

3.1. Według rocznych sprawozdań Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa 
w układzie zadaniowym za lata 2016-2018 PSSE, w ramach funkcji 20.Zdrowie 
realizowała jedno zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka 
i promocja zdrowia, w ramach którego zidentyfikowano cztery podzadania 
obejmujące cztery działania16. Podzadania i działania były spójne z celem zadania, 
do którego zostały przypisane. Odchylenia wykonania mierników podzadań i działań 
od wartości zakładanych nie przekroczyły 5%, z wyjątkiem nw.: 
– miernik dla działania 20.5.2.1, określony jako liczba podmiotów, w których 

stwierdzono poprawę stanu sanitarnego do liczby skontrolowanych podmiotów, 
planowany był na 2016 r. w wysokości 251/2.924, 2017 r. 150/2.400, 2018 r. 
150/2.400, wykonanie wyniosło odpowiednio: 184/2.403, 140/2.874, 221/2.406; 

– miernik dla działania 20.5.4.6, określony jako liczba wykonanych oznaczeń, 
wyniósł w 2016 r. 26.111 szt., w 2017 r. – 28.185 szt., w 2018 r. – 24.878 szt. 
(planowany 28.303, 24.000, 25.000).  

Ww. odchylenia wykonania mierników od wartości planowanych wynikały m.in. 
z mniejszej liczby zleconych badań laboratoryjnych i zmian w liczbie 
zarejestrowanych podmiotów podlegających kontroli.  

(akta kontroli tom I str. 611-652) 

W okresie objętym kontrolą liczba nadzorowanych przez PSSE obiektów wynosiła: 
w 2016 r. 2.869, w 2017 r. 2.874 i w 2018 r. 2.848. PSSE przeprowadziła ogółem 
10.050 kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w 1.345 (tj. 13,4%), z tego w 2016 r. 
odpowiednio: 3.350 i 410, w 2017 r. 3.418 i 450, w 2018 r. 3.282 i 485 kontroli. 
Na jednego pracownika PSSE przypadało w tych latach 108, 114 i 113 kontroli. 
W wyniku tych kontroli m.in. wydano 2.667 decyzji płatniczych i merytorycznych 
i nałożono 203 mandaty na łączną kwotę 38,6 tys. zł. 

W latach 2016-2018 wykonano ogółem 9.675 badań (odpowiednio: 2.599, 3.619, 
3.457). Na pełnozatrudnionego pracownika laboratorium przypadało: 98 badań 
w 2016 r., 157 w 2017 r. i 160 w 2018 r.  

 (akta kontroli tom I str. 207, tom II str. 214-223, 231-233, 609-652). 

W PSSE opracowano harmonogramy kontroli obiektów dla poszczególnych sekcji, 
na podstawie zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego17 oraz instrukcji 
planowania kontroli. W harmonogramach określono częstotliwość kontroli, 
z uwzględnieniem szacowanego ryzyka i nieprawidłowości stwierdzonych 
w poprzednich latach. PSSE każdego roku kontrolowała: obiekty zaplanowane 
w harmonogramie kontroli na dany rok, obiekty zgłaszane przez podmioty 
gospodarcze, które rozpoczęły działalność, obiekty, w których w roku poprzednim 
stwierdzono nieprawidłowości, obiekty, na które wpłynęły skargi. Ponadto 
kontrolowano obiekty o podwyższonym stopniu ryzyka (zakłady produkcji żywności 

                                                      
16  Podzadanie 20.5.1 Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, działanie 20.5.1.3 Oświata 

zdrowotna wykonywana przez inspekcję sanitarną; Podzadanie 20.5.2 Nadzór sanitarny i działalność 
kontrolno-inspekcyjna, działanie 20.5.2.1 Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny; Podzadanie 20.5.3 
Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, działanie 20.5.3.1 Zapobieganie i zwalczanie chorób 
zakaźnych; Podzadanie 20.5.4 Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych; 
Działanie 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. 

17  Nr 153/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. oraz Nr 104/17 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie procedury 
przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.  
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nietrwałej mikrobiologicznie, obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży, punkty 
szczepień, sieć wodociągową i ujęcia wody). Stacja kontrolowała obiekty o wysokim 
stopniu ryzyka dwa razy do roku, a obiekty niskiego ryzyka raz na dwa lata (apteki, 
podmioty lecznicze niezabiegowe, agroturystyka i cmentarze). Częstotliwość ww. 
kontroli w obiektach była zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.  

(akta kontroli tom II str. 406-438) 

3.2. Główny Inspektor Sanitarny nie wydawał PPIS w Chełmie poleceń dotyczących 
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych. 

3.3. W badanym okresie WSSE została skontrolowana w 2016 r. przez Lubelski 
Urząd Wojewódzki w Lublinie w zakresie prawidłowości pobierania i odprowadzania 
dochodów na rachunek budżetu państwa oraz ponoszenia wydatków w ramach 
planu finansowego w 2015 r. Zalecenia pokontrolne dotyczyły m.in.: ponoszenia 
wydatków w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej do 
wysokości określonej planem finansowym jednostki, prawidłowego sporządzania 
kart miernika, terminowego odprowadzania pobranych dochodów, wykazywania 
w sprawozdaniu rocznym RB-27 należności z tytułu odsetek naliczonych na koniec 
kwartału. 

W 2018 r. WSSE przeprowadziła w PSSE kompleksową kontrolę w zakresie 
epidemiologii, higieny komunalnej, higieny pracy, higieny żywności i żywienia oraz 
przedmiotów użytku, higieny dzieci i młodzieży, zapobiegawczego nadzoru 
sanitarnego, stanowiska ds. kadr i oddziału ekonomicznego. Wszystkie uwagi 
i zalecenia zostały podjęte i zrealizowane, o czym Stacja poinformowała WSSE 
pismem z dnia 30.05.2018 r.  

(akta kontroli tom I str. 158-162, tom II str. 386-395, 410) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. PSSE prawidłowo określiła podzadania i działania, 
a stwierdzone odchylenia w wykonaniu założonych mierników były uzasadnione. 
Częstotliwość przeprowadzanych kontroli w nadzorowanych obiektach była zgodna 
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

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. Dokonywanie wydatków oraz zaciąganie zobowiązań w granicach kwot 
określonych w planie finansowym. 

2. Przedkładanie do akceptacji radcy prawnemu i głównej księgowej umów 
skutkujących powstaniem zobowiązania finansowego przed ich zawarciem. 

3. Sporządzanie formularzy planistycznych na aktualnych drukach. 

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 
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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, 14 marca 2019 r. 

 
Kontroler p.o. Dyrektor  

Jerzy Bielak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

 
Edward Lis 
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