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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Anna Kowalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 94461 z dnia 17 lutego 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie, 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 5 
(dalej: Stacja). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

dr inż. Przemysław Tkaczyk, dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Lublinie od dnia 2 maja 2004 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie w latach 2011-2014. 

W badanym okresie Stacja prawidłowo realizowała zadania z zakresu 

agrochemicznej obsługi rolnictwa, wynikające z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 

2007 r. o nawozach i nawożeniu2 (dalej: ustawa o nawozach i nawożeniu). 

W ramach tych zadań Stacja: 

 terminowo wykonywała analizy gleb, roślin i płodów rolnych i inne badania 

oraz ekspertyzy, pobierając z ich tytułu opłaty w wysokościach wynikających 

z obowiązujących rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

 prowadziła doradztwo w sprawach nawożenia, w szczególności poprzez 

pracowników terenowych bezpośrednio u rolników, w trakcie pobierania 

próbek gleb w celu analiz,  

 udostępniała odbiór wyników analiz on-line ze swojej strony internetowej, 

zamieszczała na niej materiały instruktażowe dotyczące zasad poboru 

próbek oraz kalkulatory nawożenia (w postaci programów komputerowych),  

 stworzyła na terenie objętym swoją działalnością bazę danych dotyczących 

zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód 

w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu, które posłużyły m.in. 

do opracowania publikacji naukowych,   

 realizowała zadania powierzone przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą 

w Warszawie (dalej: KSCHR) m.in. w zakresie opracowania i wdrożenia 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze zm. 
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metody Mehlich III oraz oznaczania pH gleb na potrzeby wyznaczania 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce.  

Stacja zgodnie z przeznaczeniem wykorzystała w okresie objętym kontrolą środki 

finansowe na swoje funkcjonowanie; w szczególności stwierdzono, że prawidłowo 

realizowała obowiązki w zakresie planowania, wykonania planu finansowego, 

sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości w zakresie zadań ustawowych.  

Jej potencjał badawczy, mimo sezonowości niektórych analiz, był wykorzystany 

w sposób optymalny, a proces zakupów i wykorzystywania niezbędnych 

odczynników chemicznych realizowany był z zachowaniem zasad gospodarności. 

W Stacji sprawowana była usystematyzowana kontrola zarządcza, zapobiegająca 

powstawaniu istotnych ryzyk zakresie działalności merytorycznej, jak i finansowej.   

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność realizacji zadań z ustawą o nawozach 
i nawożeniu 

1. W latach 2011-2014 Stacja wykonywała zadania ujęte w art. 28 ustawy 

o nawozach i nawożeniu, realizując dochody z tytułu opłat za analizy fizyczne, 

fizykochemiczne i chemiczne, badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego, 

oraz badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego.  

Dochody zrealizowane przez Stację w okresie objętym kontrolą miały tendencję 

malejącą (poza rokiem 2012 r., gdy w porównaniu do 2011 r. wzrosły o 3,9%, 

co stanowiło kwotę 24.704,14 zł). Stacja w 2011 r. uzyskała dochody w kwocie 

636.185,3 zł, w następnych latach: 660.889,44 zł (103,9% rok do roku), 

626.744,23 zł (94,8%) i 584.159,21 zł (93,2%). Kwota dochodów osiągniętych 

w 2014 r. w stosunku do dochodów w 2011 r. wynosiła 91,8%, mimo wzrostu stawek 

opłat. 

Niższe dochody uzyskano z tytułu siedmiu rodzajów usług: 1) badań gleb dla 

potrzeb doradztwa rolniczego (dochody uzyskane w 2014 r. stanowiły 67,5% 

dochodów 2011 r.), 2) badań materiału roślinnego na zawartość mikro 

i makroelementów (90,5%), 3) badań jakości nawozów (51,5%), 4) badań 

zawartości azotanów w roślinach (28,7%), 5) badań gleby i roślin na zawartość 

metali ciężkich (98,8%), 6) sporządzania planów nawozowych (65,7%), 

7)  opiniowania planów nawozowych (99,3%). Łączny udział dochodów z ww. usług 

w dochodach 2014 r. wynosił 50,5%, przy czym dochody z badań gleby dla potrzeb 

doradztwa rolniczego stanowił 37,7% ogółu dochodów. Szczególnie niepokojące 

było zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za badania gleby dla potrzeb doradztwa 

rolniczego, ponieważ są to podstawowe badania, mające też największy udział 

w dochodach ogółem (odpowiednio w latach 2011-2014): 48,5%, 42,1%, 41,1%, 

37,7%. 

(dowód: akta kontroli str. 90) 

Dyrektor Stacji wyjaśnił, że w kolejnych latach planowane kwoty dochodów były 

zwiększane i w pełni realizowane, a nawet przekraczane. Różnica pomiędzy 

dochodami uzyskanymi w 2011 r., a uzyskanymi w 2014 r., spowodowana jest 

cyklicznością badań (np. w związku z programami realizowanymi przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w których rolnicy musieli się wykazać 

Opis stanu 
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wynikami badań gleb objętych dopłatami), współpracą z uczelniami i instytutami 

naukowymi, które z różną intensywnością zlecały Stacji wykonywanie analiz, 

w zależności od pozyskanych grantów naukowych. Widoczny spadek 

w poszczególnych latach spowodowany jest też wprowadzeniem od czerwca 2012 r. 

podatku od towarów i usług, który był odprowadzony w następujących 

wysokościach: 2012 r. – 78.952,21 zł, 2013 r. – 142.373,60 zł, 2014 r. – 

141.676,18 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 306) 

W odniesieniu do siedmiu rodzajów usług dochody w 2014 r. w porównaniu 

do dochodów w 2011 r. wzrosły: 1) badań zakwaszenia gleb (817,8%), 2) badań 

gleb i podłoży ogrodniczych (135,2%), 3) badań gleb na zawartość mikroelementów 

(138,3%), 4) badań gleb na zawartość azotu mineralnego (162,3%), 5) badań 

ścieków i osadów ściekowych (108,9%), 6) opracowania zalecanej dawki CaO 

i innych zaleceń (197,5%), 7) pozostałych badań (124,2%). 

Pozostałe badania obejmowały m.in.: badania gleby (skład granulometryczny, 

próchnica, substancja organiczna, siarka siarczanowa, siarka ogólna, węglany, 

azot ogólny, popielność, ciężar objętościowy, sucha masa, chlor, sód, 

wodorowęglany, kwasowość hydrolityczna, suma zasad wymiennych, fosfor – 

z gleby pod osad, glin, pojemność sorpcyjna, kwasowość wymienna, azot 

amonowy), roślin (popiół nierozpuszczalny w HCL, popiół ogólny, azot-ogólny, 

siarka ogólna, substancja organiczna, sód, białko). Łączny udział dochodów z tych 

usług w dochodach osiągniętych w 2014 r. wynosił 49,5%, w tym 13,6% 

za pozostałe badania (a w latach 2011-2013: 10,1%, 12,3%, 13,0%) i 20,7% 

za badania gleb i podłoży ogrodniczych (w latach poprzednich: 14,0%, 15,7%, 

18,4%). 

(dowód: akta kontroli str. 91-92) 

W okresie objętym kontrolą nie uzyskiwano zleceń i dochodów za analizy pasz 

gospodarskich, prowadzenie badań laboratoryjnych nawozów i nawozów 

oznaczonych znakiem „Nawóz WE”, nie prowadzono odpłatnej działalności 

szkoleniowej (poza jednym szkoleniem, za co uzyskano dochód w wysokości 

112,8 zł w 2014 r.).  

 (dowód: akta kontroli str. 90) 

Dyrektor Stacji wyjaśnił, że nie pobiera się opłat za szkolenia udzielane rolnikom, 

do których dociera Stacja podczas swojej pracy, dotyczące działania Stacji oraz 

za prowadzone instruktaże. Natomiast w 2014 r. Stacja otrzymała jedno odpłatne 

zlecenie na przeprowadzenie szkolenia dla Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 

Inżynierów i Techników Ogrodników. W odniesieniu do braku zleceń i dochodów 

za analizy pasz gospodarskich wskazał, że przyczyną prawdopodobnie jest 

funkcjonowanie Centralnego Laboratorium Paszowego w Lublinie, któremu zlecane 

są analizy chemiczne typowych pasz gospodarskich. Stacja wykonuje analizy 

różnych nawozów, w tym oznaczonych znakiem WE, lecz zgodnie z ich składem, 

kwalifikuje je do nawozów mineralnych. W sprawozdaniu rzeczowym Stacji (pkt 10) 

ujmuje się tylko analizy nawozów wykonane w ramach kontroli zleconych Stacji 

przez Wojewódzką Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  

(dowód: akta kontroli str. 307) 
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2. Skontrolowano 10 faktur za usługi wykonane w 2013 r. i 10 za usługi wykonane 

w okresie od 1.01.2014 r. do 25.09.2014 r. Opłaty za te usługi pobierane były 

w wysokościach zgodnych z cennikami za usługi wprowadzonymi rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości 

i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje 

chemiczno-rolnicze, w wersji obowiązującej do 25.09.2014 r. wprowadzonej 

w Dz. U. Nr 29, poz.174 i od 26.09.2014 r. w wersji wprowadzonej w Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1210 (10 faktur wystawionych po 26.10.2014 r.). Zgodnie z art. 28 

ust. 2 ustawy o nawozach i nawożeniu, opłaty te stanowiły dochód budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 322-326 i 101-106) 

3. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o nawozach i nawożeniu Stacja prowadziła 

bazę danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia 

azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntów.  

Zasady pobierania prób do analiz, gromadzenia danych oraz ich przekazywania 

zostały określone w Zarządzeniu Nr 2/2007 dyrektora KSCHR z dnia 10.10.2007 r. 

w sprawie wprowadzenia instrukcji badań monitoringowych. W myśl instrukcji, bazy 

danych przygotowywane są w opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (dalej: IUNG – PIB) 

w programie „MonitAzot”. Wydruk z programu przekazywany jest właścicielowi pól, 

na których zlokalizowane są punkty monitoringu. Wyniki badań przesyłane są 

do KSCHR (wykonawcy monitoringu na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy o nawozach 

i nawożeniu) raz w roku w formacie Excel na płytach CD w terminie do końca lutego 

(za rok ubiegły).  

Badania zawartości azotu mineralnego i fosforu przyswajalnego prowadzone były 

w latach 2011-2014 w 333 punktach na gruntach położonych w rejonie działania 

Stacji (261 punktów na gruntach ornych i 72 na użytkach zielonych) oraz 111 

punktach poboru wody (89 na gruntach ornych i 22 na użytkach zielonych). Stacja 

nie odnotowała trudności w utrzymaniu punktów pomiarowych azotu mineralnego. 

W jednym tylko przypadku, w roku 2014, przesunięto punkt nr 4567, 

co spowodowane było zasadzeniem przez rolnika lasu na dotychczasowym polu.  

Liczba punktów i ich rozmieszczenie w rejonie działania Stacji została ustalona 

według kryteriów i metodyki IUNG-PIB (grunty orne) i Instytutu Melioracji i Użytków 

Zielonych (użytki zielone). 

W odniesieniu do azotu, dwa razy w roku, w każdym punkcie pobierane były próbki 

z warstwy 0-30, 30-60 i 60-90 cm, przy czym w okresie wiosennym określano 

zawartość mineralnych form azotu pod kątem nawożenia tym składnikiem, 

natomiast badania w okresie jesiennym służyły ocenie oddziaływania azotu 

na środowisko przyrodnicze. Próbki wody pobierano dwa razy w roku, w okresie 

wiosennym i jesiennym, z głębokości do 90 cm. W kolejnych latach 2011-2014 

liczba pobranych prób wody była zmienna, w zależności od warunków 

atmosferycznych i wynosiła odpowiednio: 2.170, 2.148, 2.171, 2.150. Określenie 

zawartości fosforu przyswajalnego w glebie wykonywano raz na cztery lata jesienią. 

 

(dowód: akta kontroli str. 76-79) 
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4. Wyniki badań monitoringowych zawartości azotu i fosforu przekazywane były 

do KSCHR, gdzie tworzona była centralna baza danych. Stacja dysponuje bazą 

danych z rejonu swojego działania.  

(dowód: akta kontroli str. 80) 

Zebrane przez Stację wyniki badań azotu mineralnego służyły do opracowania m.in. 

publikacji pt. „Effects of Soil Properties and Nitrogen Fertilization on Distribution of 

NO3-N in Soils of Eastern Poland. Communications in Soil Science and Plant 

Analysis” (Dresler S., Bednarek W., Tkaczyk P.; Journal of Central European 

Agriculture. 42:2100,2011) oraz “Nitrate nitrogen in the soils of eastern Poland as 

influenced by type of crop, nitrogen fertilisation and various organic fertilisers.” 

Journal of Central European Agriculture. 2011, 2(2), 367-379 (Dresler S., Bednarek 

W., Tkaczyk P.). 

(dowód: akta kontroli, str. 301-302)  

5. Dyrektor KSCHR, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o nawozach 

i nawożeniu, powierzył Stacji wykonywanie zadań z zakresu agrochemicznej obsługi 

rolnictwa m.in. w zakresie: 

 - wdrożenia metody Mehlich III (testów glebowych); nastąpiło to na podstawie 

pisma dyrektora KSCHR z dnia 15.11.2012 r. Powierzenie tych zadań stacjom 

okręgowym nastąpiło na mocy uchwały Nr 175/2011 Rady Ministrów z dnia 

6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 

„Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego 

i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”, którego wykonawcą jest 

IUNG-PIB. Wg wyjaśnień dyrektora Stacji, Metoda Mehlich III jest metodą mniej 

czasochłonną i tańszą w porównaniu ze standardowymi metodami oznaczania 

makro i mikroelementów.  

- oznaczania pH na potrzeby wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi 

(ONW) w Polsce, na podstawie pisma z dnia 10.07.2014 r. w związku 

z powierzeniem tego zadania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W ramach tego zadania Stacja przeprowadziła, na podstawie metodyki przekazanej 

przez IUNG-PIB, próbki gleby i ich analizę. Istotą podjętych działań było 

wyznaczenie ONW, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 16983. W 2015 r. Stacja 

realizuje II etap tego działania, mając do pobrania i przeanalizowania 8.219 prób.  

(dowód: akta kontroli str. 219-231, 300, 298) 

6. Sprawozdawczość z wykonania zadań rzeczowych, obowiązująca w okresie 

objętym kontrolą NIK, uregulowana została Zarządzeniem Nr 6/2010 dyrektora 

KSCHR z dnia 24.09.2010 r. w sprawie sporządzania sprawozdań z wykonania 

zadań rzeczowych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Zgodnie 

z Zarządzeniem sprawozdawczość odbywała się w trybie miesięcznym, półrocznym 

oraz rocznym. Adresatem sprawozdań była KSCHR.  

Skontrolowano sprawozdania rzeczowe za okres: stycznia, lutego i listopada 

2014 r., półroczne oraz roczne za 2014 r. Sprawozdania w zakresie wykonywanych 

zadań laboratoryjnych zostały sporządzone rzetelnie, zgodnie z ewidencjami 
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prowadzonymi przez Dział Laboratoryjny i Punkt Obsługi Klienta, wchodzący 

w skład Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa.  

(dowód: akta kontroli str. 199-214) 

7. Terminy obowiązujące przy realizacji zleceń w Stacji wynikały z procedury 

pn. „Terminy realizacji umowy zlecenia i przechowywania próbek po analizie”, ujętej 

w Księdze jakości4. Na 17 rodzajów badań, w 12 termin realizacji Księga jakości 

wyznaczała na trzy tygodnie, w dwóch – na jeden tydzień (gleby i podłoża 

ogrodnicze – zlecenia na badanie makro- i mikroelementów oraz woda), w trzech 

(dotyczących: umów długoterminowych, podwykonawstwa, innych) – wymagała 

uzgodnienia terminu z dyrektorem lub kierownikiem Działu Laboratoryjnego oraz 

podwykonawcą. Zastrzeżono, iż w szczególnych przypadkach, jak awaria aparatu, 

termin realizacji może zostać przedłużony, a klient powinien zostać poinformowany 

o odstępstwie od umowy.  

Na próbie 30 zleceń ustalono, że terminy były podawane do wiadomości 

zleceniodawców przy przyjmowaniu zleceń. Terminy były wyznaczane także 

w umowach z gminami, które zlecały wykonanie badań laboratoryjnych w próbach 

glebowych z użytków rolnych i sadów, w celu oceny stopnia degradacji gleb 

w wyniku działalności gospodarczej człowieka. We wszystkich 30 przypadkach 

dotrzymano terminu zlecenia.  

Średni okres, od otrzymania próby przez Stację do przekazania rolnikowi badań 

wynosił 15 dni, a najdłużej 61 dni (zlecenie udzielone w końcu sierpnia 2014 r. przez 

Gminę Kamionka na zbadanie 173 próbek gleb użytków rolnych w zakresie pH, 

fosforu, potasu i magnezu), najkrótszy cztery dni (zlecenie indywidualnego rolnika 

z początku listopada 2013 r. na badanie gleb, ziemi i podłoży ogrodniczych 

8 próbek).  

(dowód: akta kontroli str. 28-32, 297-298, 313-326) 

8. Procedurę postępowania ze skargami (reklamacjami i negatywnymi uwagami) 

regulowała Księga jakości. Zgodnie z nią w Stacji prowadzony był Rejestr 

skarg/reklamacji/uwag, w którym w 2011 r. zarejestrowano jedynie trzy skargi 

złożone przez klientów dotyczące: błędów w danych klienta lub oznakowaniu prób, 

w związku z czym wydano klientom nowe, poprawne sprawozdania. W 2012 r. 

zarejestrowane zostały trzy skargi złożone przez klientów dotyczące: błędnie 

podanego imienia, błędnych danych miejsc poboru próby, błędnego numeru działek 

na sprawozdaniu z badania, w związku z czym wydano im nowe sprawozdania. 

Wymienione skargi nie spowodowały skutków finansowych dla Stacji.  

(dowód: akta kontroli str. 10-14)  

9. W okresie objętym kontrolą NIK, KSCHR nie prowadziła w Stacji kontroli 

działalności w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa.  

(dowód: akta kontroli str. 233-240) 

10. Stacja nie była w okresie objętym kontrolą NIK poddana kontroli przez instytucje 

zewnętrzne w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa.  

 

11. Realizując cele ustawowe, wynikające z art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach 

i nawożeniu oraz uzyskując akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wg normy 

                                                      
4 Stacja od 2010 r. posiadała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap I: 2007, 
której jednym z wymogów było posiadanie Księgi jakości.  
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PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap I: 2007 w zakresie badań właściwości 

fizykochemicznych i chemicznych gleb, materiału roślinnego, osadów ściekowych 

i nawozów oraz pobierania próbek gleby, nawozów i materiału roślinnego, 

kierownictwo Stacji postanowiło, że celem działalności jest zapewnienie klientom 

usług badawczych na najwyższym poziomie, prowadzonych zgodnie z zasadami 

dobrej praktyki profesjonalnej, spełnianie wymagań i oczekiwań klienta, wymagań 

prawa, oraz dostarczanie klientom rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników.  

Księga jakości wymaga dokonywania przez kierownictwo Stacji przeglądów 

zarządzania, przynajmniej raz w roku, w I kwartale, w celu oceny i podsumowania 

funkcjonującego systemu zarządzania za ubiegły rok. Przewiduje ich 

dokumentowanie oraz zapisywanie i realizowanie w uzgodnionym terminie 

wynikających z nich wniosków i ustaleń.  

Z kontroli NIK wynika, że dyrektor Stacji dokonywał przeglądów zarządzania 

w odniesieniu do przyjętych zadań i celów, a wyniki przeglądu uwzględniał przy 

planowaniu działań Stacji na następny rok. 

Do monitorowania realizacji ww. celu wykorzystywano ankiety przeprowadzane 

na zasadzie dobrowolności wśród klientów Stacji, dotyczące zadowolenia 

z wykonanej usługi (metoda wynikająca z Księgi jakości). Np. w 2014 r. Stacja 

otrzymała 21 ankiet. Opinie zostały przeanalizowane przez dyrektora i porównane 

do uzyskanych w 2013 r., a na ich podstawie sformułowano wniosek, że należy 

dążyć do poprawy zadowolenia klientów w zakresie terminowości wykonania zleceń, 

przejrzystości uzyskiwanych wyników, informacji o zakresie badań, informacji 

o realizacji zleceń, informacji o cenach za usługi, doradztwa.  

(dowód: akta kontroli str. 26-27) 

Stacja ponadto w latach 2011-2014, w celu doskonalenia technik analitycznych, 

brała udział w badaniach biegłości organizowanych przez KSCHR, która posiada 

akredytację organizatora biegłości. KSCHR, po zebraniu wszystkich wyników 

(ze wszystkich stacji oraz innych laboratoriów) opracowywała „Raport z realizacji 

programu badań biegłości PT- SchR…”, który rozsyłała do wszystkich uczestników. 

Otrzymany raport służył do monitorowania uzyskanych przez Stację wyników. 

W latach 2011-2014 Stacja wykonała 1.784 różne analizy, z czego w 32 analizach 

otrzymano wynik niezadowalający (1,8%). W kolejnych latach następowała poprawa 

wyników (w 2013 r. brak wyników niezadawalających, a w 2014 r. 3 wyniki, podczas 

gdy w 2011 r. – 18, a w 2012 r. – 8). Dyrektor wyjaśnił, że uzyskując wynik 

negatywny, laboratorium każdorazowo informuje Polskie Centrum Akredytacji. 

Do PCA wysyła się również informację na temat podjętych działań korygujących.  

(dowód: akta kontroli str. 300) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

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

2.1. Współpraca Stacji z rolnikami i organizacjami rolniczym 

12. Stacja prowadziła działalność szkoleniową i informacyjną na podstawie art. 28 

ust. 1 pkt 5 ustawy o nawozach i nawożeniu.  

W latach objętych kontrolą pracownicy Stacji przeprowadzili szkolenia i instruktaże, 

wśród których przeważającą część stanowiły nieodpłatne szkolenia dla rolników 

indywidualnych (w latach objętych kontrolą ich liczba wynosiła odpowiednio: 1.182, 

1.048, 1.007 i 445). Polegały one na: zapoznaniu rolników z ofertą Stacji, zasadami 

poboru prób glebowych, badaniami chemiczno-rolniczymi gleb, jako podstawą 

racjonalnego nawożenia, zasadami nawożenia i wapnowania gleb, wpływem 

wapnowania na poprawę żyzności gleb kwaśnych, praktycznym wykorzystaniem 

zastosowanych badań chemiczno-rolniczych gleb do poprawy jakości i wysokość 

plonów.  

Pracownicy Stacji prowadzili także szkolenia grupowe (ich liczba wynosiła: w 2011 r. 

34, w 2012 r. 25, w 2013 r. 35, w 2014 r. 23; szkolenia te były nieodpłatne). Ich 

tematy dotyczyły: badań gleb w rolnictwie, organizacji badań gleb w Polsce 

i województwie lubelskim, zasad pobierania próbek glebowych na różnych gruntach, 

wykorzystania analiz gleb w gospodarstwach ekologicznych i działach specjalnych 

w produkcji rolniczej, zapoznania z ofertą Stacji, z uwzględnieniem internetowego 

odbioru wyników badań, zastosowania technik komputerowych w doradztwie 

nawozowym (program Naw3, NawSald, PlanoRS, MacroBil), sposobu czytania 

i interpretacji planów nawozowych.  

Działalności szkoleniowej i upowszechnieniowej służyły m.in. artykuły zamieszczane 

na stronie internetowej Stacji (w 2011 r. Rola wapnowania w sadzie, Trawnik po 

zimie – od czego zacząć?, Analiza gleby – podstawa racjonalnego nawożenia, 

w 2012 r. Wpływ zawartości próchnicy na rolniczą przydatność gleb, w 2013 r. film 

Pobieranie próbek glebowych, 2014 r. Azot w glebie), publikacje o zasięgu krajowym 

i międzynarodowym (w 2011 r. sześć publikacji, w 2012 r. dwie, w 2013 r. jedna, 

w 2014 r. cztery).  

(dowód: akta kontroli str. 34-74) 

Przeprowadzona przez NIK wśród korzystających z usług Stacji ankieta (której 

szczegółowe ustalenia opisane zostały w pkt 18 nin. wystąpienia pokontrolnego) 

wskazuje na to, że ww. formy działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej, 

w szczególności: osobiste kontakty z pracownikami Stacji, specjalistyczne szkolenia, 

a także nowoczesne sposoby przekazywania wiedzy, jak Internet, mają duże 

znaczenie dla popularyzacji wiedzy o zakresie wykonywanych przez Stację analiz 

i ich ekonomicznym znaczeniu w rolnictwie i ochronie środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 241-246) 

Dyrektor Stacji wyjaśnił, że poza bezpośrednimi kontaktami z rolnikami, ważna jest 

strona internetowa Stacji, zawierająca najistotniejsze informacje o działalności 

instytucji, film instruktażowy o pobieraniu próbek, aktualności i porady, informacje 

i ogłoszenia, instrukcje i pliki do pobrania, wideo-poradnik, publikacje, przydatne 

adresy internetowe, wyszukiwarkę środków ochrony roślin, oraz dająca możliwość 

Opis stanu 
faktycznego 
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pobrania on-line wyników zleconych analiz (w 2014 r. ponad 90 tys. wejść 

na stronę).  

(dowód: akta kontroli str. 308)  

13. Wg danych Stacji, wynikających z ewidencji prób pobranych z gruntów ornych, 

prowadzonej w programie informatycznym DTK, w kolejnych latach liczba 

gospodarstw wykonujących badania na: 1) zawartość makroelementów i pH gleby 

wynosiła: 3.036, 3.459, 3.435, 3.608, przy czym brak jest danych o powierzchni 

gospodarstw objętych badaniami; 2) zawartość mikroelementów: 209, 284, 297, 345 

(brak jest danych o powierzchni gospodarstw); 3) inne badania: 167, 189, 213, 289 

(brak jest danych o powierzchni gospodarstw). Dyrektor Stacji wyjaśnił, że rolnicy 

nie mają obowiązku podawania powierzchni gospodarstw, w związku z czym Stacja 

nie ma pełnych danych w tym zakresie: część rolników badających próbki gleby 

podaje powierzchnię ogólną gospodarstwa, część powierzchnię przebadaną, 

w ogóle brak jest w bazie DTK powierzchni, z których pochodzą próby ogrodnicze 

i sadownicze oraz powierzchni gleb rolniczych niepodanych przez zleceniodawców.   

Rejestr zleceń prowadzony jest w formie papierowej, w związku z tym nie istnieje też 

możliwość zweryfikowania, czy gospodarstwo było badane jeden raz, czy kilka razy 

w roku (np. z innych posiadanych przez rolnika gruntów rolnych).  

(dowód: akta kontroli str. 199-200, 305-306)  

14. Stacja nie prowadzi ewidencji rolników korzystających z jej usług – prowadzi 

rejestr zleceń (w formie papierowej) i rejestr prób gruntowych (w programie DTK).  

Dyrektor Stacji wyjaśnił, że nie ma podstaw prawnych, które zobowiązywałyby 

Stację do dokonywania corocznych szacunków ilości gospodarstw rolnych, 

w których powinna być badana gleba. Rolnicy według własnych potrzeb i własnego 

uznania zlecają badanie gleb, wtedy kiedy uważają to za potrzebne i do wybranej 

przez siebie stacji. Nie ma też narzędzi, ani uprawnień do monitoringu rolników 

współpracujących ze Stacją.  

Dyrektor wyjaśnił: „Pracownicy terenowi Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa, 

pracując w określonym rejonie działania, orientują się, którzy rolnicy prowadzą na 

ich terenie intensywną produkcję roślinną. Pracownik dociera do rolników, z którymi 

współpracuje poprzez indywidualne wizyty w gospodarstwach i szkolenia. Część 

rolników korzysta z usług Stacji, a część nie jest tym zainteresowana. Ponadto rolnik 

może uzyskać informacje o Stacji na stronach internetowych www.oschr.pl. lub 

www.schr.gov.pl .” 

(dowód: akta kontroli str. 303-305) 

15. Z informacji Stacji wynika, że ustalona na podstawie danych z programu DTK 

liczba gospodarstw rolnych korzystających z jej usług wynosi 15.446, przy czym 

gospodarstw mających powierzchnię poniżej 5 ha – 530, od 5,1 do 20,0 ha – 2.773, 

od 20,1 do 50 ha 1.044. Stacja nie posiada danych o liczbie gospodarstw powyżej 

50,0 ha (z uwagi na konstrukcję programu DTK). Powierzchnia użytków rolnych 

objęta badaniami Stacji wyniosła 77.762,8 ha. Dodatkowo dyrektor Stacji wyjaśnił, 

że z liczby 15.446 gospodarstw brak jest informacji o powierzchni 11.099, ponieważ 

zleceniodawcy nie podali żadnych danych dotyczących powierzchni gospodarstw 

czy wielkości badanego areału. Ponadto powyższa liczba nie obejmuje 

zleceniodawców próbek ogrodniczych i sadowniczych, których nie ewidencjonuje się 

w programie informatycznym DTK (ujęte są wyłącznie w rejestrze zleceń).  

http://www.oschr.pl/
http://www.schr.gov.pl/
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Odnośnie liczby gospodarstw na terenie działania Stacji dyrektor wyjaśnił, że Stacja 

nie posiada takich informacji i w związku z tym nie ma możliwości podania odsetka 

gospodarstw z tego terenu korzystających z usług Stacji. Posiadane programy 

komputerowe, służące do ewidencjonowania usług agrochemicznej obsługi rolników, 

uniemożliwiają weryfikację klientów pod względem liczby (powtarzalności) 

wykonywanych analiz w ciągu roku. Stacja nie prowadzi szacunków ilości 

gospodarstw, które corocznie powinny korzystać z usług agrochemicznych. Nie ma 

bowiem do tego podstaw prawnych. Informacja, że badaniami Stacja objęła 

77.762,8 ha użytków rolnych dotyczy tylko klientów, którzy podali takie informacje 

przy składaniu zlecenia na usługi. Klienci Stacji nie są zobligowani do podania 

powierzchni, a Stacja nie ma podstaw prawnych do egzekwowania od nich takich 

informacji. Podana powierzchnia (77.762,8 ha) obejmuje zarówno powierzchnię 

gospodarstw z rejonu działania Stacji, jak i spoza jej terenu. Badaniami powinny być 

objęte uprawiane użytki rolne, lecz Stacja nie ma informacji o ich ilości na terenie 

objętym jej działalnością.   

(dowód: akta kontroli str. 303-305, 112-113) 

16. Stacja zasięgiem działania obejmuje województwo lubelskie z wyjątkiem: pięciu 

gmin w powiecie janowskim, trzech gmin w powiecie kraśnickim, ośmiu w powiecie 

łukowskim. Zasięg działania obejmuje ponadto część województwa mazowieckiego; 

są to gminy z powiatu łosickiego: Sarnaki, Platerów, Stara Kornica, Olszanka, 

Huszlew, Łosice. Łącznie obsługuje 180 gmin. Dyrektor wyjaśnił, że w swej 

działalności Stacja nie stwierdziła, by terytorialny zasięg inny, niż granice 

województwa lubelskiego, stanowił utrudnienie w korzystaniu z jej usług. W związku 

z tym Stacja nie wnioskowała o dostosowanie terytorialnego zasięgu do granic 

województwa.  

Liczba zleceniodawców z gmin województwa lubelskiego nieobjętych zasięgiem 

działania Stacji wynosiła (dla upraw polowych) w 2011 r. 81, w 2012 r. 112, 

w 2013 r. 122, w 2014 r. 120, przy czym dominowały zlecenia z powiatu 

janowskiego (łącznie w tym okresie 206 zleceń) i powiatu kraśnickiego (137 zleceń), 

podczas gdy z powiatu łukowskiego wpłynęły 92 zlecenia. W tym samym czasie 

z powiatu łosickiego (nienależącego do województwa lubelskiego, lecz objętego 

zasięgiem działania Stacji) wpłynęło 112 zleceń.   

(dowód: akta kontroli str. 75, 218, 111) 

17. Stacja nie otrzymała od KSCHR żadnych uwag, sugestii czy opinii dotyczących 

jej działalności.  

(dowód: akta kontroli str. 110) 

18. Przeprowadzone przez NIK badania ankietowe wśród rolników korzystających 

z usług Stacji5 pozwoliły stwierdzić, że wysoko była oceniana przydatność usług 

świadczonych przez Stację (jako przydatną oceniło ją 41,2% udzielających 

odpowiedzi, a bardzo przydatną 58,8%). Widoczna była praca przedstawicieli 

terenowych Stacji, ponieważ osobisty z nimi kontakt był częstym źródłem wiedzy 

o usługach świadczonych przez Stację (41,2%). Większość ze sposobów 

informowania o profilu działań Stacji docierała do adresatów, a w szczególności – 

                                                      
5 Ankiety skierowano do 40 rolników, którzy skorzystali z usług Stacji w 2014 r.; odpowiedzi uzyskano od 17 rolników (42,5%), 
w tym jednego uprawiającego gospodarstwo o powierzchni do 5,0 ha, dziewięciu – o powierzchni od 5,1 do 20,0 ha, pięciu – 
od 20,1 do 50,0 ha i dwóch – powyżej 50,0 ha. 
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poza wspomnianym wyżej osobistym kontaktem z przedstawicielem terenowym 

Stacji – specjalistyczne szkolenia rolnicze (52,9%).  

Dla rolników korzystających z usług Stacji najważniejsze były badania gleb 

w zakresie pH, zawartości makroelementów i mikroelementów, zalecenia nawozowe 

oraz opiniowanie planów nawozowych. Rolnicy, którzy skorzystali wyłącznie 

z jednego rodzaju usług (sześciu rolników), zlecali badanie pH (trzech rolników), 

albo badanie gleby na zawartość makroelementów (trzech rolników). Z wielu usług 

korzystali rolnicy uprawiający gospodarstwa o powierzchni powyżej 5 ha (nawet 

do sześciu różnych usług). Rolnicy preferowali samodzielne pobieranie próbek 

gleby, następnie ich odbiór przez pracownika Stacji (82,4%).  

Rolnicy wskazywali, że na podstawie analiz dokonywanych w Stacji mogą osiągnąć 

takie cele jak: racjonalizacja nawożenia, wapnowania gleby, a co za tym idzie 

zwiększenie plonów, zmniejszenie kosztów produkcji, ochrona środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 241-246) 

19. Stacja nie zawierała z Lubelską Izbą Rolniczą (LIR) porozumień o współpracy. 

Stacja otrzymywała materiały informacyjne dla rolników redagowane przez LIR 

(głównie egzemplarze bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Lubelskiej Izby 

Rolniczej – wydawanego z miesięczną częstotliwością). Przedstawiciele Stacji byli 

zapraszani przez LIR do udziału w Walnych Zgromadzeniach (maj 2014 r., grudzień 

2014 r.), w obchody XV-lecia samorządu rolniczego (w grudniu 2011 r.), 

w organizowanych przez LIR konferencjach (w 2011 r. i 2012 r. były to konferencje 

poświęcone rynkowi zbóż i rzepaku). Uczestnicząc w tych spotkaniach, dyrektor 

i inni przedstawiciele Stacji informowali rolników, biorących w nich udział, o profilu 

działania Stacji. 

(dowód: akta kontroli str. 81-89) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

 

2.2. Współpraca Stacji z inspekcjami państwowymi, instytutami 

badawczymi i innymi instytucjami publicznymi 

 

20. Dyrektor Stacji wyjaśnił, że Stacja nie zawarła formalnych umów (porozumień) 

dotyczących współpracy z instytucjami państwowymi (inspekcjami, instytutami 

badawczymi i innymi instytucjami publicznymi). Umowy zawierane były jedynie 

z samorządami terytorialnymi na wykonanie badań na rzecz ochrony środowiska, 

z czego Stacja odnosiła korzyść w postaci dochodów, a zleceniodawca – wiedzy 

na temat stanu zasobności gleb. 

(dowód: akta kontroli str. 308)  

W latach 2011-2014 Stacja współpracowała:  

- z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 

w Chełmie (Instytut Nauk Rolniczych) – studenci tych uczelni odbywali praktyki 

w Stacji i ćwiczenia terenowe; z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Korolówce Osadzie – zaznajomiono uczniów z rodzajem wykonywanych przez 

Stację badań. Jak wynika z ustaleń kontroli NIK tego rodzaju współpraca skutkuje 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Opis stanu 

faktycznego 
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lepszym wykształceniem przyszłych rolników, świadomością ekonomicznych 

i środowiskowych potrzeb zrównoważonego nawożenia gleb, zlecaniem stosownych 

analiz;  

- z IUNG - PIB w Puławach – współpraca dotyczyła monitorowania zawartości azotu 

mineralnego w glebach i składu chemicznego wód, prowadzenia prac terenowych 

i badań odczynu gleb (ONW), udziale w konferencji naukowej „Ocena gleb 

użytkowanych rolniczo” (2014 r.);  

- z Instytutem Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk – na stronie internetowej Stacji 

została zamieszczona wspólna publikacja („Evaluation of Nutrients Supply in Apple 

Trees Cultivated in Lubelskie Region – Acta Agrophisica, 2014, 21(4), 507-515).  

 (dowód: akta kontroli str. 273-296) 

21. Na rzecz innych instytucji publicznych Stacja wykonywała zlecone analizy, np. 

na zlecenie urzędów gmin (monitorowanie gleb w zakresie ochrony środowiska), 

w tym Urzędu Miasta Lublin, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

„Wodociągi Puławskie” (badanie gleb pod osady ściekowe). Udzielała informacji np. 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie, Inspekcji Ochrony 

Środowiska – Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Lublinie.  

(dowód: akta kontroli str. 273)  

22. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego6 oraz 

ustawa o nawozach i nawożeniu nie zawiera zapisów o współpracy ośrodków 

doradztwa rolniczego (ODR) z okręgowymi stacjami chemiczno-rolniczymi. 

Wg wyjaśnienia dyrektora Stacji, współpraca Stacji z ODR na terenie objętym 

działaniem Stacji nie została sformalizowana. W praktyce polegała na bieżącym 

kierowaniu przez pracowników ODR osób zainteresowanych badaniami gleb, 

nawozów, materiału roślinnego, sporządzaniem planów nawozowych i ich 

opiniowaniem do pracowników terenowych Stacji. Pracownicy terenowi Stacji 

uczestniczyli wspólnie z pracownikami ODR w spotkaniach z rolnikami 

organizowanymi np. w urzędach gmin, podczas których przekazywali informacje 

odnośnie wykorzystania badań gleb pod kątem nawożenia.  

(dowód: akta kontroli str. 262-272) 

23. Stacja wykonywała w kontrolowanym okresie na zlecenie Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) analizy prób azotu mineralnego, 

azotu ogólnego oraz metali ciężkich w pobranych przez ARiMR próbach 

interwencyjnych; w 2011 r. zbadano 20 prób na azot mineralny, 2 próby na azot 

ogólny, 1 próbę na metale ciężkie, w 2012 r. 5 prób na azot mineralny, 2 próby 

na metale ciężkie; w 2013 i 2014 r. Stacja nie otrzymała zleceń z ARiMR.  

(dowód: akta kontroli str. 259-261) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

 

                                                      
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 474 

Ustalone 

nieprawidłowości 

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

24. W okresie kontroli NIK (2011-2014), Stacja nie dokonywała zakupów, których 

wartość wymagała stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych7. Przy ich udzielaniu stosowano ustalone przez dyrektora Stacji 

procedury odnoszące się do zamówień, których wartość nie przekracza 14.000 

euro, a następnie 30.000 euro. 

Największym w 2014 r. zamówieniem publicznym udzielonym przez Stację, 

niewymagającym stosowania ustawy, był zakup mebli do pomieszczeń 

laboratoryjnych (kwota 55.755,90 zł), a zamówieniem związanym z agrochemiczną 

obsługą rolnictwa, również niewymagającym stosowania ustawy, zakup pudełek 

z tektury makulaturowej na próbki gleby (kwota 11.966,67 zł). W wyniku rozpoznania 

rynku wybrano oferty z najniższą ceną, zakupy udokumentowano fakturami VAT. 

(dowód: akta kontroli str. 160-187) 

25. Przeprowadzone w czasie kontroli NIK analizy wskazują, że potencjał badawczy 

laboratorium był wykorzystywany nierównomiernie w ciągu całego roku. Z uwagi 

na konieczność uwzględnienia cykliczności prac polowych w rolnictwie, zmieniała 

się struktura zadań powierzanych pracownikom i liczba pracowników angażowanych 

do wykonania poszczególnych procedur. 

W Stacji stosowano procedury badawcze oparte o Polskie Normy. Procedury były 

zawarte w Księdze jakości. Odnosiły się m.in. do podstawowych badań gleby, 

tj. oznaczania pH i zawartości makroelementów: magnezu, potasu i fosforu. 

W zakresie podstawowych badań gleby Księga jakości zawierała pięć procedur 

regulujących: 1) preparatykę gleb do badań fizyko-chemicznych; 2) oznaczanie pH 

w 1 mol KCl – dm-3; 3) oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu i potasu 

w glebach mineralnych; 4) oznaczanie przyswajalnego magnezu w glebach 

mineralnych; 5) oznaczanie przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach. 

W czasie wykonywania ww. procedur przewidziano wykorzystanie różnych aparatów 

(spektrometru absorpcji atomowej, fotometru płomieniowego, pH-Metrów i in.).  

Z zatrudnionych w Dziale Laboratorium 16 osób, siedem było odpowiedzialnych 

za analizy składające się na podstawowe badania gleby. Poza nimi w analizy 

te zaangażowanych było 13 osób (w różnym charakterze, np. I lub II zastępcy, 

weryfikującego poprawność badań, wykonawcy badań na polecenie kierownika). 

Poza podstawowymi badaniami gleby, Dział Laboratorium wykonywał 263 inne 

procedury badawcze, angażujące pracowników laboratoryjnych.  

Wg kierownika Działu Laboratorium całość procesu analitycznego (tj. wykonanie 

pięciu ww. procedur badawczych) trwa od jednego do trzech dni, przede wszystkim 

w zależności od stanu próbki, która wymaga niekiedy suszenia, rozdrabniania, oraz 

od wymagań danej procedury (konieczność odstawienia próbek do następnego 

dnia). Stwierdził, że nie testowano technicznej możliwości przebadania maksymalnej 

liczby prób, brak jest też specyfikacji technicznych poszczególnych aparatów 

wskazujących na takie możliwości. Należy jednak przyjąć, przy ww. założeniach 

technicznych i organizacyjnych w pracy laboratorium, że wykonanie 120 badań (100 

                                                      
7 Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm. 

Opis stanu 

faktycznego 
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próbek badanych i 20 próbek służących kalibracji) jest optymalną liczbą w ciągu 

jednego dnia roboczego.  

Oświadczenia te mają poparcie w wynikach, dokonanej przez kontrolera w dniu 

20.03.2015 r., obserwacji oznaczania zawartości fosforu w próbkach gleby 

z użyciem spektrometru Merck SQ 118.  

  (dowód: akta kontroli str. 215-217)  

Na podstawie danych statystycznych za 2014 r. stwierdzono, że średnio w 2014 r. 

na jeden dzień roboczy przypadało 1,2 ww. cyklu analitycznego podstawowych 

badań gleby. W czasie wzmożenia pracy laboratorium, przypadającego na okres 

wiosenny oraz pożniwny – 2,1 cyklu analitycznego (w marcu), 1,4 (w kwietniu), 1,5 

(w sierpniu), 2 (we wrześniu), 1,2 (w październiku).  

(dowód: akta kontroli str. 327-328)  

26. Kontrola wykazała, że w 2014 r. największe obciążenie laboratorium pracą 

powodowały podstawowe analizy gleb (pH, zawartość makroelementów). Wzrost ich 

liczby następował w sezonie wiosennych prac polowych i w okresie pożniwnym. 

W pozostałym okresie pracownicy wykonywali analizy niezwiązane z sezonowością 

prac rolniczych, np.: w grudniu przyjęto najwięcej w 2014 r. prób gleb na zawartość 

azotu; w listopadzie – prób do badań monitoringowych azotu mineralnego w glebie 

i wodzie, w listopadzie i grudniu – prób do badań materiału roślinnego 

(makroelementy, mikroelementy, azotany, metale ciężkie), prób do innych badań.  

Kierownik Działu Laboratoryjnego, odnośnie działań zmierzających do zapewnienia 

równomiernego wykorzystania potencjału badawczego laboratorium, wyjaśnił, 

iż w związku z powtarzalnością wzmożonych prac w okresie wczesnej wiosny 

i jesieni, odpowiednio planuje się: urlopy, przeglądy aparatów, zakup odczynników 

i sączków. W przypadku zmniejszenia liczby zleceń pracownicy Działu 

Laboratoryjnego wykonują zadania zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (monitoring gleb i wód), uczestniczą w badaniach prowadzonych przez IUNG-

PIB (dopracowywanie metody Mehlich III). Okres zmniejszonej ilości zleceń jest 

wykorzystywany na prace związane z obowiązującym w laboratorium systemem 

zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, tj.: walidację metod 

badawczych, sprawdzanie drobnego sprzętu laboratoryjnego, wykonywanie 

wzorcowań przyrządów pomiarowych, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania. 

Jest to również okres, w którym wykorzystywane są urlopy wypoczynkowe.  

(dowód: akta kontroli str. 309-310)  

 27. Plan finansowy Stacji na 2014 r. sporządzono zgodnie z zasadami 

wynikającymi z art. 143 oraz art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych8 (dalej: ustawa o finansach publicznych) oraz § 8 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych9.  

(dowód: akta kontroli str. 117-126) 

Procedurę sporządzania sprawozdawczości budżetowej regulowało Zarządzenie 

Nr 2/2010 dyrektora KSCHR w sprawie zasad sprawozdawczości finansowej 

obowiązującej w KSCHR i okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. 

                                                      
8 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
9 Dz. U. z 2010 r., Nr 241, poz. 1616 ze zm. 
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Na podstawie sprawozdawczości budżetowej za 2014 r. stwierdzono, że 

sprawozdania sporządzone przez Stację przekazują prawdziwy i rzetelny obraz 

dochodów, wydatków, należności i zobowiązań.  

(dowód: akta kontroli str. 150) 

28. Ujęte w planie finansowym Stacji na 2014 r. dochody zaplanowane zostały 

w realnych wysokościach i obejmowały dochody ze wszystkich źródeł. Ich 

wykonanie nieznacznie przekraczało (o 6,0%) kwoty zaplanowane z tytułu wpływów 

z różnych opłat (§0690). Wydatki, które zostały ujęte w planie finansowym, zostały 

wykonane w zaplanowanej wysokości. 

Dyrektor Stacji, sporządzając wstępny plan wydatków, oceniał jednak, że wydatki 

na 2014 r. powinny obejmować wydatki majątkowe w § 6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 538.000 zł z przeznaczeniem 

na: urządzenie do zalewania roztworu ekstrakcyjnego, spektrometr absorpcji 

atomowej ASA (360.000 zł), suszarkę laboratoryjną, dejonizator wody (40.000 zł), 

samochód osobowo-towarowy (60.000 zł), dwie sztuki dygestoriów (50.000 zł), 

a w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 1.240.000 zł 

z przeznaczeniem na: osuszenie, odgrzybienie ścian niskiego parteru oraz 

wykonanie opaski odwadniającej, wymianę poszycia dachowego i ocieplenie stropu 

ostatniej kondygnacji (kwota 390.000 zł), montaż kolektorów słonecznych wraz 

z modernizacją instalacji wodnej (kwota 470.000 zł), wykonanie placu parkingowego 

i chodników z kostki brukowej (kwota 380.000 zł).  

Stacja nie otrzymała środków finansowych na zrealizowanie ww. zamierzeń.  

 W 2014 r. dokonywano zmian planu finansowego wydatków na podstawie decyzji 

dyrektora KSCHR, akceptujących propozycje przeniesień między paragrafami 

wydatków budżetowych (sześć wniosków Stacji) lub zwiększających kwoty środków 

finansowych na wydatki w związku z decyzjami budżetowymi Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi (cztery decyzje). Przyczyny, dla których Stacja wnioskowała 

o dokonanie zmian w planie wydatków nie były możliwe do przewidzenia na etapie 

planowania. Po uwzględnieniu zmian wynikających z decyzji Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, plan wydatków budżetowych na 2014 r. wynosił ogółem 2.838.657 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 127-128) 

29. Dochody ogółem w latach 2011-2014 wyniosły: 671,34 tys. zł, 713,29 tys. zł, 

650,68 tys. zł i 608,56 tys. zł. Dochody w każdym roku przekraczały plan i stanowiły 

odpowiednio: 146,3% planu, 154,4%, 137,3%, 106%. Dominującą pozycją były 

dochody w § 0690, stanowiąc 95% dochodów uzyskanych w 2011 r., a w kolejnych 

latach: 93%, 96% i 96%. W 2012 r. wysokie wykonanie dochodów § 0690 (150,89% 

planu) wynikało z pozyskania dużej liczby prób pochodzących z terenów Ukrainy 

i udziału Stacji w grantach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także IUNG-

PIB. W 2013 r. (139,28% planu) – z uczestnictwa w umowie z firmą Timac Agro 

na wykonanie N-min (porozumienie zawarła KSCHR), a także udziału w grantach 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2014 r. dochody w § 0690 wyniosły 

106,2% planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 

w § 0970 stanowiły odpowiednio: 3,4%, 3,3%, 3,6%, 3,9% dochodów ogółem. 

Pochodziły z czynszów za cztery mieszkania znajdujące się w budynku Stacji, 

zajmowane przez emerytowanych pracowników Stacji.  

(dowód: akta kontroli str. 143-145) 
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30. Wydatki w latach 2011-2014 wynosiły: 2.588,39 tys. zł, 2.780,03 tys. zł, 

2.655,11 tys. zł i 2.838,65 %, co stanowiło 99,9% planu wydatków na 2011 r. i 100% 

planu w latach następnych. Dominującą kwotą wydatków były wynagrodzenia 

osobowe pracowników wraz z obowiązkowymi składkami i odpisem na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych (w kolejnych latach: 81%, 77%, 80%, 74% wydatków 

ogółem). Wydatki bieżące w kwotach: 234,85 tys. zł, 297,94 tys. zł, 245,92 tys. zł, 

305,52 tys. zł, przeznaczono m.in. na zakup energii, wydatki na remonty, zakup 

usług pozostałych. Wydatki majątkowe stanowiły 1% ogółu wydatków roku 2011 

i 2012. 

(dowód: akta kontroli str. 143-145) 

31. Wydatki majątkowe w 2011 r. na kwotę 24,56 tys. zł, zostały przeznaczone 

na przebudowę kominów wentylacyjnych. W 2012 r. wyniosły one 24,89 tys. zł i były 

przeznaczone na zakup samochodu chevrolet spark. W 2013 i 2014 r. Stacja nie 

dokonywała wydatków majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 143-145) 

32. W Stacji obowiązywała, wnikająca z Księgi jakości, procedura pozwalająca 

na zakupy odczynników i innych materiałów odpowiednich do potrzeb Działu 

Laboratoryjnego. Celem tej procedury było zachowanie jakości nabywanych 

odczynników, wymaganej przyznaną akredytacją. Zgodnie z procedurą zakupy 

odczynników chemicznych następowały na podstawie zamówienia wewnętrznego, 

opiniowanego pod względem zasadności przez kierownika Działu Laboratorium. 

Za pobieranie odczynników z magazynu odpowiadał kierownik Działu 

Laboratoryjnego, za przechowywanie materiałów pomocniczych w Dziale 

Laboratoryjnym odpowiedzialne były osoby wykonujące badania. 

(dowód: akta kontroli str. 329) 

Jak wynika z rejestru udzielonych zamówień zakupy odczynników były realizowane 

partiami niezbędnymi w bieżącej działalności Działu Laboratorium.  

(dowód: akta kontroli str. 330-363) 

W 2013 r. zutylizowano 20 różnego rodzaju odczynników chemicznych o wartości 

1.995,18 zł. Spośród tych odczynników 13 zostało zakupionych przed 2001 r. 

i w latach objętych kontrolą NIK tego rodzaju odczynników laboratorium już nie 

wykorzystywało. Pozostałe odczynniki były wykorzystywane w procedurach 

analitycznych, do których zakupywano je w najmniejszych wymaganych ilościach. 

Ich utylizacja wynikała z przekroczenia terminu ważności nie w pełni 

wykorzystanego opakowania, a w przypadku niektórych (np. chlorowodorku cyny 

2 hydrolat) – złej jakości. Do utylizacji w 2014 r. przygotowano dichromian potasu 

o wartości 99,95 zł – z powodu przeterminowania. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora 

Stacji, odczynnik ten zakupiono w 2011 r., ale z uwagi na złą jakość okazał się 

bezużyteczny i przeznaczono go do utylizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 310-311) 

 

33. Należności na koniec każdego z lat objętych kontrolą wyniosły odpowiednio: 

47,96 tys. zł, 46,45 tys. zł, 47,9 tys. zł, 40,77 tys. zł, a wynikały z udzielonych 

pracownikom pożyczek mieszkaniowych.  

Zobowiązania wyniosły odpowiednio: 152,77 tys. zł, 155,57 tys. zł, 153,49 tys. zł, 

147,08 tys. zł. Były to zobowiązania niewymagalne wynikające z niewypłaconego 
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dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, z tytułu składek 

na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 143-145) 

34. Planowane zatrudnienie w latach objętych kontrolą wynosiło 48 etatów w 2011 r. 

i 47 w następnych latach. Zatrudnienie w osobach w przeliczeniu na pełne etaty 

ulegało zmniejszeniu i wynosiło: 38 w 2011 r., 35 w 2012 r., 36 w 2013 r. i 34 

w 2014 r. Blisko 80% etatów zajmowali pracownicy Działu Laboratoryjnego i Działu 

Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa (27-30 etatów), w tym pracownicy terenowi (6-7 

etatów). Kadra zarządzająca liczyła dwa etaty, pracownicy Działu Finansowo-

Księgowego - jeden etat, pozostali pracownicy - cztery etaty.  

Wypłacone wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosiły 

odpowiednio: 1.647 tys. zł, 1.630 tys. zł, 1.606 tys. zł, 1.598 tys. zł, a średnie 

wynagrodzenie: 3.607,10 zł, 3.831,77 zł, 3.750,94 zł i 3.895,88 zł.  

W okresie objętym kontrolą nie zawierano umów zlecenia i umów o dzieło 

na wykonywanie zadań statutowych z pracownikami ani innymi osobami 

(podmiotami zewnętrznymi).  

(dowód: akta kontroli str. 115-116) 

35. We wszystkich latach objętych kontrolą Stacja dysponowała niezmiennym 

stanem nieruchomości, w skład których wchodziły: grunt o powierzchni 0,4703 ha 

o wartości rynkowej 1.306 tys. zł, budynek administracyjny o wartości 352,7 tys. zł 

i budynek hydroforni o wartości 11,5 tys. zł. Właścicielem gruntu wg księgi 

wieczystej był Skarb Państwa, a użytkownikiem – Stacja. Nieruchomość 

ta w okresie objętym kontrolą NIK nie była udostępniana innym podmiotom.  

W budynku biurowym znajdowały się cztery mieszkania, których najemcami były 

rodziny emerytowanych pracowników Stacji, a umowy najmu zostały zawarte 

w latach sześćdziesiątych XX w. Stacja pobierała czynsz w wysokości określonej: 

Zarządzeniem Nr 551/2009 Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia 

miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne 

(od 1.07.2011 r.) i Zarządzeniem Nr 12/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin 

(od 3.02.2012 r.) w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale 

mieszkalne i lokale socjalne.  

(dowód: akta kontroli str. 129-141) 

36. W okresie objętym kontrolą NIK, KSCHR przeprowadziła w czerwcu 2014 r. 

kontrolę w Stacji m.in. w zakresie finansowo-księgowym. Sformułowano wnioski 

pokontrolne obejmujące: przestrzeganie kontroli merytorycznej i formalno-

rachunkowej dowodów księgowych wewnętrznych, wprowadzenie zarządzenia 

dotyczącego sposobu budowy i funkcjonowania kont w programie finansowo-

księgowym, aktualizację instrukcji obiegu dowodów, przestrzeganie zasad 

przeprowadzania i wyceny inwentaryzacji. Wnioski pokontrolne zostały 

zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 233-240, 311-312) 

37. W okresie niniejszej kontroli NIK kontrole prowadzone przez instytucje 

zewnętrzne nie dotyczyły działalności finansowej. 

 

38. W okresie objętym kontrolą NIK w Stacji, jako jednostce sektora finansów 

publicznych, funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 
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Dyrektor Stacji, na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 69 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych, Zarządzeniem Nr 1/2010 z dnia 4.01.2010 r. ustalił procedury kontroli 

zarządczej. Odnosiły się one do: zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonania 

zadań, oceny i analizy ryzyka, procedur prowadzenia kontroli finansowej, zasad 

polityki informacyjnej, oceny systemu kontroli zarządczej.  

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, dyrektor Stacji w latach 

2011-2014 składał oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, wg wzoru określonego 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o stanie kontroli zarządczej10.  

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 146-159)  

W Stacji opracowana została i wdrożona procedura działań kontrolnych dotyczących 

zaciągania zobowiązań finansowych, obiegu i zatwierdzania dokumentów 

księgowych. Określono w niej procedury dotyczące terminowości postępowania 

z zewnętrznymi i wewnętrznymi dowodami księgowym, osoby uprawnione 

do przeprowadzania kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dowodów 

księgowych, ustalono katalog dokumentów stanowiących podstawę dokonywania 

zapisów w księgach rachunkowych. W toku kontroli NIK przeanalizowano 

funkcjonowanie procesu kontrolnego w Stacji w odniesieniu do pobierania opłat za 

wykonywane badania, na podstawie dowodów źródłowych dotyczących operacji 

pobierania dochodów i stwierdzono jego poprawność. 

(dowód: akta kontroli str. 146-154)  

39. Na podstawie sprawozdań budżetowych za 2014 r. (Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, 

Rb-N, Rb-BZ1) oraz zapisów księgowych za 2014 r. (zestawienie obrotów i sald) 

stwierdzono, że sporządzone roczne sprawozdania budżetowe i kwartalne 

sprawozdania w zakresie operacji finansowych były zgodne z danymi wynikającymi 

z ewidencji księgowej; jednostka sporządziła też roczne sprawozdanie z wykonania 

budżetu w układzie zadaniowym. Skontrolowane sprawozdania przekazują 

prawdziwy i rzetelny obraz dochodów i należności oraz wydatków i zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 155-159) 

Na podstawie art. 274 ust. 2 pkt  1 ustawy o finansach publicznych, Stacja nie była 

zobowiązana do prowadzania audytu w latach objętych kontrolą NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 146-159)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

 

IV. Uwagi i wnioski 

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 

uwag i wniosków pokontrolnych. 

                                                      
10 Dz. U. Nr 238, poz. 1581 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11 
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. 

 

Lublin, dnia   21   kwietnia 2015 r. 

  
  

 

  
  

Kontroler Dyrektor  

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w 
Lublinie  

 
Edward Lis 

Anna Kowalska 
Główny specjalista kontroli państwowej  

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

                                                      
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


