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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/048 – Agrochemiczna obsługa rolnictwa w latach 2011 - 2014 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Zbigniew Lis, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr 93920 z dnia 
04.02.2015 r. 

                                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11, zwana dalej 
„OSCHR” lub „Stacją”  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Zieliński, dyrektor 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

W badanym okresie OSCHR realizowała zadania z zakresu agrochemicznej obsługi 
rolnictwa, które są wymienione w art. 28 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach  
i nawożeniu2. W ramach tych zadań, terminowo wykonywano analizy gleb, roślin  
i płodów rolnych, sporządzano ekspertyzy, wydawano opinie m.in. o zasobności 
gleb, składzie chemicznym nawozów oraz zalecenia dotyczące prawidłowego 
stosowania nawozów. OSCHR właściwie współpracowała z rolnikami, inspekcjami 
państwowymi oraz innymi instytucjami publicznymi. Prawidłowo wykorzystano środki 
na zadania z zakresu obsługi agrotechnicznej, które wydatkowano zgodnie  
z przeznaczeniem.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność realizacji zadań z ustawą o nawozach i nawożeniu 

1.1. W latach 2011-2014 OSCHR realizowała zadania wymienione w art. 28 ust. 1 
ustawy o nawozach i nawożeniu, tj. m.in.: 
− wykonywała analizy gleb, roślin i płodów rolnych oraz badania jakości nawozów 

i środków wspomagających uprawę roślin, a także prowadziła doradztwo  
w sprawach nawożenia (dotyczyło m.in. prawidłowego ich stosowania),  

− wykonywała ekspertyzy i wydawała opinie o zasobności gleb, składzie 
chemicznym nawozów oraz składzie chemicznym roślin, 

− tworzyła i prowadziła bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor 
oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od 
powierzchni gruntu.  

W badanym okresie Stacja zrealizowała ogółem 12.471 zleceń, w tym:   

− 7.142 (57,3% ich ogółu) dotyczyło badań gleby dla potrzeb doradztwa 
rolniczego, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Dz. U. Nr 147, poz. 1033 ze zm. 
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− 2.211 (17,7%) – opracowania zalecanej dawki wapna (CaO), 

− 780 (6,3%) – badania gleb i podłoży ogrodniczych, 

− 712 (5,7%) – pozostałych badań (m.in. wody i zawartości próchnicy oraz siarki 
w glebie), 

− 354 (2,8%) – badania jakości nawozów mineralnych, wapniowych  
i organicznych, 

− 310 (2,5%) – badania gleb na zawartość azotu mineralnego.  

W 2014 r. zmniejszyła się ogólna liczba wykonanych zleceń w porównaniu do 
zrealizowanych w latach poprzednich. W stosunku do 2013 r. ich liczba zmniejszyła 
się o 417 (o 13,2%), a w porównaniu do lat 2011-2012 – o 555 zleceń (o 27,8%). 
Spadek ten odnotowano zwłaszcza w badaniach gleby dla potrzeb doradztwa 
rolniczego, które zmniejszyły się z 1.903 zleceń w 2011 r. do 1.483 w 2014 r.  
(o 22,1%), opracowania zalecanej dawki wapna – z 607 zleceń do 481 (o 20,8%) 
oraz w pozostałych badaniach – z 172 do 151 (o 12,2%).     

Z tytułu wykonywanych zleceń (usług agrochemicznych) OSCHR planowała uzyskać 
dochody w wysokości po 500,0 tys. zł w 2011 r. i 2012 r. oraz po 515,0 tys. zł  
w 2013 r. i 2014 r. Faktyczna ich realizacja w latach 2011-2013 przekroczyła 
planowane wielkości. Uzyskano odpowiednio 573,4 tys. zł (114,6%), 592,4 tys. zł 
(118,4%) i 559,1 tys. zł (108,5%). Niskie było natomiast wykonanie dochodów  
w 2014 r., bowiem uzyskano 397,5 tys. zł, tj. 77,2% planowanych.  
Najwyższe dochody uzyskano z tytułu badania gleb dla potrzeb doradztwa 
rolniczego (wyniosły one 250,1 tys. zł w 2011 r., 239,6 tys. zł w 2012 r., 219,8 tys. zł 
w 2013 r. i 175,6 tys. zł w 2014 r.) oraz z tytułu pozostałych badań (odpowiednio 
77,3 tys. zł, 142,7 tys. zł, 106,2 tys. zł i 68,7 tys. zł).  

Na zlecenie Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno –
Spożywczych w Olsztynie, Stacja wykonała nieopłatnie 11 badań nawozów 
oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin 
(po trzy badania w 2011 r. i 2013 r. oraz pięć w 2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

Według wyjaśnień dyrektora OSCHR, głównymi przyczynami wykonania mniejszej 
ilości zleceń (badań) w 2014 r. w porównaniu do wykonanych w latach 2011–2013, 
a tym samym uzyskania w tym roku niższych dochodów, były m.in.: 

− długotrwała nieobecność w pracy trzech pracowników terenowych z Działu 
Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa (choroba i urlop macierzyński), która 
znacznie ograniczyła bezpośrednie kontakty z rolnikami w terenie,  
co skutkowało też zmniejszeniem ilości zamówień na badania gleb,  

− wykonanie dodatkowego priorytetowego zadania zleconego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanego z badaniem gleb na potrzeby 
wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW), 

− wykonanie badań nieodpłatnych na potrzeby administracji rządowej, zgodnie  
z art. 28 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5)  

1.2. Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o nawozach i nawożeniu, za wykonywanie 
zleconych zadań Stacja pobierała opłaty, stanowiące dochód budżetu państwa. 
Stawki oraz sposób uiszczania opłat za te zadania zostały określone  
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r.  
w sprawie wysokości i sposobu uiszczenia opłat za zadania wykonane przez 
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okręgowe stacje chemiczno-rolnicze3 (obowiązywały one do 25 września 2014 r.). 
Rozporządzeniem ww. Ministra z dnia 8 sierpnia 2014 r.4 wprowadzono nowe stawki 
opłat (wyższe o około 13%).  

Badania stosowanych przez OSCHR opłat za wykonane usługi, przeprowadzono na 
próbie 30 losowo wybranych faktur (10 z 2013 r. oraz 20 z 2014 r., w tym 10 faktur 
po wprowadzeniu nowych stawek opłat) wykazały, że we wszystkich przypadkach 
wysokość pobieranych opłat przez OSCHR za wykonane usługi, była zgodna  
ze stawkami określonymi w ww. rozporządzeniach. 

                        (dowód: akta kontroli str. 6-9) 

1.3. Stosownie do dyspozycji zawartej w art 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o nawozach  
i nawożeniu, Stacja utworzyła i prowadzi bazę danych dotyczących zasobności gleb 
w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotynami wód o profilu glebowym do 90 cm 
od powierzchni gruntu. Bazę tych danych prowadzono w programie „MonitAzot”, 
opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach („IUNG-PIB”). W badanym okresie na obszarze 
działania OSCHR, obejmującym ogółem 89 gmin (50 w woj. warmińsko-mazurskim  
i 39 w woj. mazowieckim) wyznaczono łącznie 357 punktów pomiarowych gleby 
ogółem, z tego 172 punkty pomiaru Nmin i P w glebie na gruntach ornych,  
96 punktów Nmin i P na użytkach zielonych, 68 punktów Nmin w wodzie na gruntach 
ornych oraz 21 punktów Nmin w wodzie na użytkach zielonych. Ilość punktów i ich 
rozmieszczenie w gminach odbywało się według kryteriów i metodyki ustalonej 
przez IUNG-PIB (na gruntach ornych) i Instytut Melioracji i Użytków Zielonych  
w Falentach5 (użytki zielone)6. W ww. okresie odnotowano jeden przypadek 
konieczności wyznaczenia nowego punktu, w wyniku odmowy dalszej współpracy 
przez rolnika. Zdaniem dyrektora Stacji, zdarzają się też sporadyczne przypadki 
zmiany sposobu użytkowania gruntu (z użytków zielonych na orne i odwrotnie).  

Zasady pobierania prób do analiz oraz gromadzenia i przechowywania danych  
w zakresie monitoringu określone zostały w instrukcji badań monitoringowych, 
wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej  
w Warszawie („KSCHR”) z dnia 10 października 2007 r. Zgodnie z tym 
zarządzeniem: 

− dla wszystkich punktów monitoringu określono współrzędne geograficzne przy 
pomocy urządzenia GPS, tzn. jeden punkt stanowił pole uprawne, z którego 
powierzchni (10m x 10m) pobierano próbki gleby w celu oznaczenia Nmin, 
próbki wód gruntowych pobierano w przeważającej części z wytypowanych 
studzienek melioracyjnych, 

− z każdego punktu pomiarowego próbki pobierano dwa razy w roku, tj. wiosną  
i jesienią (w przypadku zawartości fosforu w glebie – raz na 4 lata), a próbki 
wód gruntowych pobierano w przeważającej części z wytypowanych 
studzienek melioracyjnych. 

− wyniki badań przekazywano do KSCHR raz w roku, w formacie Exel na 
płytach CD, w terminie do końca lutego za rok ubiegły. 

(dowód: akta kontroli str. 10-17) 

                                                      
3 Dz. U. Nr 29, poz. 174 ze zm. 
4 Zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje 
chemiczno-rolnicze (Dz. U. poz. 1210  
5 Działał do końca 2009 r., na jego bazie oraz Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, z dniem 
1.01.2010 r. utworzono Instytut Technologiczno-Przyrodniczy   
6 W każdej gminie wyznaczono od jednego do sześciu punktów pomiarowych Nmin na gruntach ornych, na użytkach zielonych 
w 20 gminach nie wyznaczono takich punków, a w pozostałych było od jednego do sześciu punktów. Analogicznie w 39 
gminach nie było wyznaczonych punktów pomiarowych wód gruntowych na gruntach ornych, a w pozostałych 50 gminach ich 
liczba wynosiła od jednego do trzech. Na użytkach zielonych w 68 gminach nie wyznaczono takich punktów, a w pozostałych 
21 gminach było od jednego do sześciu punktów. 
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1.4. Na koniec 2014 r., w bazie danych OSCHR zgromadzono wyniki badań 
monitoringowych odnośnie zawartości azotu mineralnego w glebie z 11.226 próbek, 
zawartości fosforu w glebie z 535 próbek, a w przypadku zawartości azotanów  
i fosforanów w wodzie - z po 1.148 próbek.   

Jak podał dyrektor OSCHR, wyniki ww. badań z lat 2011-2014 nie były 
wykorzystywane do oceny stanu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego na 
terenie działania OSCHR w ciągu ostatnich 10 lat. Wyniki te były przekazywane do 
KSCHR, gdzie prowadzona jest centralna baza danych, która z kolei przekazuje je 
do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) i ww. Instytutów. Na podstawie 
otrzymanych wyników monitoringowych KZGW wyznacza Obszary Szczególnie 
Narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych.  

                 (dowód: akta kontroli str. 16) 

1.5. W okresie objętym kontrolą dyrektor KSChR, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 7 
ustawy o nawozach i nawożeniu, powierzył OSCHR realizację czterech zadań, tj.: 
• Przeprowadzenie testów glebowych metodą Mehlich III w ramach wieloletniego 

programu, ustanowionego uchwałą nr 175/2011 Rady Ministrów z dnia  
6 września 2011 r. Metodą tą należało w próbkach pobranych w punktach 
monitoringowych Nmin oznaczyć P, K, Mg, Zn, Cu, Mn i Fe, a wyniki analiz 
przekazać do KSCHR do końca kwietnia 2013 r. (zostało to wykonane). Metoda 
ta została wdrożona do praktyki od stycznia 2015 r. 

• Oznaczenia w 2014 r. pH w ok. 4.000 próbek gleby, na potrzeby wyznaczenia 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce (ONW), zgodnie z zadaniem 
powierzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z 26 maja 2014 r.). 
Zadaniu temu nadano priorytetowy charakter, wymagający jak najszybszej 
realizacji, z przeznaczeniem wszelkich dostępnych środków. Wyniki oznaczeń 
pH przekazano IUNG-PIB w Puławach. 

• Wykonania badań w ok. 8 tysięcy próbek glebowych metodą Mehlich III, zgodnie 
z zadaniem powierzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z       
25 lipca 2014 r.) – jest w trakcie realizacji. 

• Aktywnego udziału w 2014 r. w kampanii „Racjonalna gospodarka nawozami”, 
polegającym m.in. na załączaniu ulotek tematycznych (udostępnionych przez 
MRiRW) do każdego sprawozdania z badań oraz do innych dokumentów 
wydawanych przez Stację, rozprowadzaniu ulotek w czasie działań terenowych, 
upowszechnianie treści związanej z kampanią poprzez stronę internetową.     

(dowód: akta kontroli str. 18-26) 

1.6. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu 
dyrektora KSCHR z 24 września 2010 r., OSCHR prowadziła sprawozdawczość z 
wykonania zadań rzeczowych. Terminowość przekazywania sprawozdań i ich 
zgodność z obowiązującym wzorem, sprawdzono na podstawie sprawozdań za 
2013 r. Sporządzone w formie pisemnej i elektronicznej, zgodnie  
z obowiązującym wzorem, trzy sprawozdania miesięczne, jedno półroczne i roczne 
były przesyłane do KSCHR w obowiązujących terminach, tj. w ciągu 10 dni po 
upływie okresu sprawozdawczego (miesięczne i półroczne) i do końca lutego roku 
następnego (roczne).  
Sprawozdanie roczne OSCHR, oprócz danych dotyczących wykonania dziewięciu 
zadań rzeczowych, zawierało informacje w zakresie: rejonu działania (1.084.784 ha 
powierzchnia użytków rolnych, 89 gmin (bez 7 gmin miejskich i 2 miast na prawach 
powiatu), 16 powiatów i 3.445 miejscowości), stanu zatrudnienia i poziomu 
wykształcenia kadry, badań monitoringowych, innych zrealizowanych zadań 
(współpraca z innymi instytucjami, publikacje i materiały informacyjne) oraz 
działalności szkoleniowej. 
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Z porównania danych za styczeń 2013 r., zawartych w ewidencji zbadanych prób 
wynikało, że były one zgodne z danymi sprawozdania OSCHR z wykonania 
ważniejszych zadań rzeczowych, sporządzonego za ten miesiąc. 

                      (dowód: akta kontroli str. 27-52) 

1.7. Zarządzeniem z dnia 27 listopada 2013 r. Dyrektor OSCHR wprowadził 
„Instrukcję postępowania z obiektami badań w OSCHR”. Określono w niej zasady  
i organizację przekazywania obiektów (próbek) do badań gleby i podłoży 
ogrodniczych, materiału roślinnego, nawozów, osadów ściekowych i ścieków, wód 
oraz pasz gospodarskich. Z Instrukcji wynika, że przyjmowanie próbek może 
odbywać się: 

− poza siedzibą OSCHR, przez pracownika terenowego tej jednostki, który 
wypełnia wzorcowy formularz zlecenia w trzech egzemplarzach, określając  
w nim przedmiot badań, kwotę i formę zapłaty za usługę (przelew lub kasa 
fiskalna), uzyskuje podpis zleceniodawcy oraz dostarcza próbki  
z dokumentacją do OSCHR (osobiście, pocztą lub transportem OSCHR),  

− w siedzibie OSCHR oraz w Punkcie Obsługi Klienta (POK) w Laboratorium 
OSCHR. 

POK przyjmuje i rejestruje próbki dostarczone przez pracownika terenowego 
OSCHR, klienta lub podmiot upoważniony, pocztą i kurierem. Próbki dostarczone do 
OSCHR pocztą i kurierem przyjmowane są w sekretariacie Stacji i przekazywane do 
POK, gdzie wypełnia się, w dwóch egzemplarzach, ww. formularz zlecenia. 
Warunkiem wykonania badań jest uiszczenie opłaty przez klienta, potwierdzone na 
zleceniu przez Dział Finansowo – Księgowy OSCHR. 

POK przekazuje zleceniodawcy sprawozdanie z badań na podstawie, których na 
zlecenie klienta mogą być opracowywane: oceny wyników badań, zalecenia 
nawozowe, opinie i ekspertyzy w zakresie przydatności rolniczej gleb i osadów 
ściekowych, plany nawożenia i ich opiniowanie oraz inne prace terenowo- 
kartograficzne. Sprawozdania z badań przekazywane są klientowi w sposób z nim 
uzgodniony (pocztą, osobiście lub osobie upoważnionej). W Instrukcji nie określono 
terminu realizacji badań gleb zleconych przez rolników (klientów).  

Terminowość wykonania usług przez OSCHR w miesiącu sierpniu 2013 r. oraz 
uiszczenia za nie opłat, zbadano na próbie 30 wybranych losowo zleceń  
(na badanie pH gleby, zawartości makroelementów i mikroelementów w glebie, 
opracowanie zaleceń nawozowych). Analiza zapisów zleceń, sprawozdań i wyników 
badań wykazała, że we wszystkich przypadkach należności zostały uregulowane 
przed wykonaniem zleceń (przelewem lub w kasie), a okres od otrzymania próby 
gleby do przekazania rolnikowi wyników badań przez OSCHR wynosił odpowiednio: 
− do 7 dni w trzech przypadkach, 
− od 11 do 19 dni (24 przypadki), 
− 20 i 30 oraz 48 dni (3 przypadki). 

Przekazanie wyników badań dopiero po 48 dniach (zleceniodawca „Agro Plan 
Masuny”) było spowodowane sporządzeniem kolorowych map zasobności i potrzeb 
wapnowania gleb na powierzchni 1.480 ha (zgodnie z przedmiotem zlecenia  
i w uzgodnieniu z klientem). 

Pismem z dnia 4 sierpnia 2009 r., skierowanym do wszystkich pracowników Stacji, 
Dyrektor OSCHR zakazał im prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Stacji. 
W piśmie wskazał m.in., że działalność konkurencyjna wobec Stacji stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji zagrożony sankcją kary, określonej w zarządzeniu dyrektora 
KSCHR w sprawie ustalenia regulaminu pracy w KSCHR oraz oschr. 

                      (dowód: akta kontroli str. 53-74) 
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1.8. Z rejestru skarg i wniosków wynika, że w latach 2011-2014 (oraz do czasu 
zakończenia kontroli NIK), do OSCHR nie wpłynęły skargi lub reklamacje dotyczące 
agrochemicznej obsługi rolnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 75-78) 

1.9. W okresie objętym kontrolą, KSCHR przeprowadziła w Stacji jedną kontrolę  
(w październiku 2013 r.) w zakresie: 
− przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy oraz zasad BHP  

i PPOŻ, 
− ocena Działu Laboratoryjnego i Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa, 
− gospodarka finansowo - księgowa. 

W podsumowaniu kontroli, jako uwagi stwierdzono m.in., że należałoby 
zweryfikować posiadane dokumenty w Laboratorium (zakresy obowiązków, 
upoważnienia), które decydują o właściwym nadzorze, a także uzupełnić i wdrożyć 
zmiany oraz rozważyć przeprowadzenie audytu przez specjalistów spoza 
Laboratorium OSCHR. Wskazano również na poprawienie nadzoru nad 
terminowością realizacji zadań oraz jakością sprawozdań z badań. O sposobie 
realizacji zaleconych uwag przez OSCHR poinformowano dyrektora KSCHR 
pismem z dnia 28 listopada 2013 r. 

                 (dowód: akta kontroli str. 79-88) 

1.10. W badanym okresie OSCHR była kontrolowana przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w Olsztynie (m.in. w zakresie płatności składek w 2012 r.) oraz 
Okręgową Inspekcję Pracy w Olsztynie (sprawy BHP w 2014 r.). Kontrole te nie 
wykazały nieprawidłowości.   

(dowód: akta kontroli str. 80 i 89) 

1.11. Organizację i zakres zadań OSCHR określa art. 28 ustawy o nawozach  
i nawożeniu. Zgodnie z zapisem § 6 Zarządzenia nr 15 Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie nadania statutu Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej7: 

• W skład OSCHR wchodzą Dział Finansowo-Księgowy, Laboratoryjny oraz 
Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa oraz samodzielne stanowiska pracy ds. kadr, 
administracyjno-gospodarczych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw 
obronnych i ochrony informacji niejawnych. 

• Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań działów  
i samodzielnych stanowisk pracy OSCHR określa regulamin organizacyjny 
nadany przez dyrektora KSCHR zarządzeniem Nr 13/2006 z dnia 12 lipca 2006r. 

Szczegółowe zadania realizowane przez Stację podane są także na jej stronach 
internetowych. Podano na nich także cele i zadania działu Agrochemicznej Obsługi 
Rolnictwa, który opracowuje plany nawożenia, zalecenia nawozowe i mapy potrzeb 
wapnowania i zasobności gleb oraz prowadzi szkolenia w zakresie nawożenia  
i wapnowania gleb, doradztwo nawozowe i organizację pobierania próbek do badań.    
Ponadto wykazano rodzaje usług świadczonych przez Dział Laboratoryjny (m.in.  
w zakresie analiz gleb na zawartość makro i mikroskładników, zawartość ciężkich 
metali, analiz nawozów i roślin.). 

W badanym okresie Dyrektor Stacji corocznymi zarządzeniami dotyczącymi planu 
kontroli wewnętrznej ustalał tematyki kontroli w poszczególnych działach. W Dziale 
Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa przewidziano przeprowadzenie kontroli  
w zakresie badania monitoringowego (pobierania próbek i prowadzenia rejestru), 
organizacji badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego (m.in. sporządzania 
dokumentów, pobierania opłat, terminowości realizacji zleceń) oraz badania 

                                                      
7 Zarządzenie nr 15 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. MR i RW Nr 7, poz. 10)  
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monitoringowe azotu (N min). W dziale Laboratorium planowano kontrole gospodarki 
odczynnikami, organizacji i dyscypliny pracy oraz audyt przeglądu kompletu 
dokumentów losowo wybranego zlecenia (badania gleby, nawozu). Wszystkie 
kontrole ujęte w planach zostały zrealizowane (sporządzono z nich protokoły lub 
notatki), a uwagi i wnioski z nich wynikające (dotyczyły one niewielkich przypadków 
stwierdzonych uchybień) zostały w pełni wykonane. 

(dowód: akta kontroli str. 90-93) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

2. Współpraca OSCHR z rolnikami, inspekcjami i innymi instytucjami 
publicznymi 

2.1. W badanym okresie, OSCHR realizowała działania określone w zarządzeniu 
dyrektora KSChR z dnia 12 sierpnia 2005 r. mające na celu zachęcenie rolników 
(producentów) do zlecania badań gleby i oceny jej potrzeb nawozowych oraz 
udziału w szkoleniach w tym zakresie. Polegały one m.in. na bezpośrednich 
kontaktach z rolnikami (klientami), realizowanymi jako negocjacje z nimi (podczas 
zleceń), spotkania informacyjne z grupami rolników, szkolenia grupowe oraz 
indywidualne, a także instruktaż indywidualny.  

W okresie objętym kontrolą, w ramach działalności szkoleniowej i informacyjnej oraz 
reklamowej dla rolników, OSCHR przeprowadziła łącznie 33.644 szkoleń oraz 
instruktaży w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa, w tym 9.838 w 2011 r., 
7.256 w 2012 r., 7.113 w 2013 r. oraz 9.437 w 2014 r. 

Działalność szkoleniowa i upowszechnieniowa OSCHR w badanym okresie polegała 
m.in. na: 
− wydaniu jednej publikacji o zasięgu krajowym (w 2011 r.) oraz czterech raportów 

(po jednym w każdym roku), 
− opracowaniu łącznie 488 raportów o zasięgu gminnym (124, 131, 117 i 116 

gmin w każdym roku), 84 – powiatowym (po 21) i czterech o zasięgu 
wojewódzkim (po 1 w każdym roku)8, 

− przeprowadzeniu łącznie 9.129 szkoleń i instruktaży, w tym grupowych  
i indywidulnych dla rolników, studentów i uczniów szkół rolniczych (odpowiednio 
3.767, 2.997, 1.464 i 901), 

− rozprowadzeniu i przekazaniu 23.938 ulotek, plakatów, folderów, informatorów  
i toreb foliowych z nadrukiem oraz wysłaniu pism informacyjnych do sołtysów  
 i gmin (odpowiednio 5.924, 4.106, 5.510 i 8.398), 

− uczestnictwie w kampanii organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi pn. „Racjonalna gospodarka nawozami”, podczas której 
rozprowadzono 4.000 ulotek i 40 plakatów. 

Przy sporządzaniu rocznych raportów (o zasięgu gminnym, powiatowym i 
wojewódzkim), Stacja korzystała z informacji otrzymywanych od innych oschr, które 
wykonywały badania gleb na terenie gmin leżących na jej terenie działania. I tak 
m.in. w informacjach za 2014 r. oschr wykazały, że wykonały 8.644 badania gleb 
(próbek) w 182 gospodarstwach rolnych na terenie 46 gmin. OSCHR informowała 
natomiast o wynikach badań gleb, przeprowadzonych w gminach położonych na 
terenie działania innych oschr, w tym OSCHR w Warszawie. W 2014 r. OSCHR 
wykonała 1.426 takich badań gleb (próbek) w 143 gospodarstwach rolnych na 
terenie 60 gmin.     
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Dyrektor OSCHR podał, że według oceny pracowników terenowych, liczba szkoleń  
i ich forma, nie przekładają się na spadek lub wzrost zleceń rolników na badania 
gleb w ich gospodarstwie. Szkolenia rolników przez pracowników terenowych są 
prowadzone w okresie jesienno-zimowym, a ich celem jest m.in. przekazanie 
informacji o zasadach prawidłowego pobierania próbek glebowych do badań dla 
potrzeb doradztwa nawozowego oraz doradztwo w zakresie korzystania  
z tych wyników. Zdaniem Dyrektora Stacji, lepszą i skuteczniejszą metodą jest 
dojazd do gospodarstw i bezpośrednia rozmowa z rolnikami, połączona ze 
zbieraniem zamówień na badanie gleby. Szkolenia grupowe oraz instruktaż 
indywidualny są organizowane w okresach poprzedzających pobieranie próbek 
gleby do badań, a szkolenia w zakresie korzystania z wyników badań odbywają się 
w momencie ich przekazywania zleceniodawcom i najczęściej mają charakter 
indywidualnego instruktażu. Podał, że stopniowy spadek w liczby przeprowadzonych 
szkoleń i instruktaży dla producentów rolnych w latach 2011 – 2014 w znacznym 
stopniu jest spowodowany korzystaniem przez nich z informacji agrochemicznych 
zamieszczonych w Internecie, a także instruktażem otrzymywanym od pracowników 
OSCHR telefonicznie oraz podczas nieodpłatnego wypożyczania sprzętu do 
pobierania próbek (szacunkowo około 650 instruktaży).  
W 2014 r. duży wpływ na spadek liczby zrealizowanych szkoleń i udzielonych 
instruktaży miało zaangażowanie pracowników terenowych w realizację 
priorytetowych badań zasobności gleb w ramach powierzonego zadania przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz trudna sytuacja kadrowa w Dziale 
Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa. 

                       (dowód: akta kontroli str. 94-98) 

2.2. W ramach świadczonych usług w latach 2011 - 2014, w celu określenia potrzeb 
nawozowych w OSCHR przeprowadzono badania zasobności gleb w składniki 
pokarmowe, w tym na zawartość: 
− makroelementów w glebie i oznaczenie jej pH (kwasowości) – wykonano  

w 5.965 gospodarstwach rolnych ogółem o łącznej powierzchni 171.993 ha; 
średnio każdego roku badania takie wykonano w 1.491 gospodarstwach  
o powierzchni 42.998 ha, 

− mikroelementów – wykonano na 62 próbkach gleby w 14 gospodarstwach 
(średniorocznie na 15 próbkach w czterech gospodarstwach),    

− mikroelementów i makroelementów – wykonano na 1.136 próbkach gleby w 270 
gospodarstwach (średniorocznie na 284 próbkach w 67 gospodarstwach),    

− Nmin oraz oznaczenie próchnicy i S-SO4 w glebie – wykonano na 6.336 
próbkach w 343 gospodarstwach (średniorocznie na 1.584 próbkach w 86 
gospodarstwach).    

 (dowód: akta kontroli str. 99) 

2.3. OSCHR nie posiadała dokumentów, które określałyby szacunkową liczbę 
gospodarstw rolnych, które powinny korzystać corocznie z badania zasobności gleb 
w składniki pokarmowe, w celu ich racjonalnego nawożenia.  

Dyrektor OSCHR podał, że Stacja nie szacuje liczby gospodarstw, które corocznie 
powinny korzystać z usług agrochemicznych w zakresie doradztwa nawozowego. 
Nie ma bowiem podstaw prawnych zobowiązujących OSCHR do dokonywania 
corocznych szacunków liczby gospodarstw rolnych, w których powinna być badana 
gleba. Rolnicy według własnych potrzeb i własnego uznania zlecają badanie gleb, 
kiedy uważają to za potrzebne i do wybranej przez siebie Stacji. OSCHR corocznie 
planuje dochody i wydatki na poziomie realizowanych planów z lat poprzednich  
w granicach 27 – 30 tysięcy próbek dotyczących usług agrochemicznych (z tego  
ok. 20 - 25 tysięcy na zawartość makroelementów). Dyrektor wyjaśnił również, że: 

1) OSCHR prowadzi ewidencję rolników korzystających z jej usług w zakresie: 
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• Badań zasobności gleb do oceny potrzeb nawozowych w programie DTK. Od 
momentu zarejestrowania zamówienia (zlecenia) i przekazania wyników badań, 
rolnicy korzystający z usług OSCHR w Olsztynie są w bazie danych. Częste są 
przypadki, że rolnicy zwracają się do stacji z prośbą przekazania im kopii lub 
duplikatu wykonanych badań gleb z lat ubiegłych. Dzięki programowi są 
odszukani w bazie danych i dokumenty są im niezwłocznie przekazywane. Baza 
zawiera dane od 2003 roku. W każdej też chwili można nawiązać kontakt  
w sprawie kolejnych badań. Wykorzystywane są też programy powiązane z DTK 
- ABAKUS do statystyk i sprawozdań oraz PW (potrzeby wapnowania). 
Występują ograniczenia użytkowanych programów w zakresie filtrowania 
statystyk, np. w zakresie częstotliwości przekazywania próbek do badań, czy 
korzystania z więcej niż jednej usługi przez dane gospodarstwo. 

• W zakresie pozostałych badań prowadzone są rejestry papierowe. Wyceny 
przeprowadzane są ręcznie, natomiast gromadzone dane dotyczą głównie liczby 
przebadanych próbek. 

2) Liczbę 2.122 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 50 ha, położonych na 
terenie działania OSCHR, oszacowano na podstawie wieloletnich doświadczeń 
specjalistów terenowych. Podał, że znaczna część tych gospodarstw nie prowadzi 
intensywnej produkcji roślinnej. Często są to gospodarstwa ekologiczne,  
z uprawą polową traw lub prowadzące produkcję zwierzęcą opartą głównie na 
paszach z użytków zielonych.   

3) OSCHR wyposażona jest w narzędzia informatyczne (program „MonitAzot”), zaś 
nowy program, pn. "Zintegrowanym systemem informatycznym zarządzania 
badaniami w Stacjach Chemiczno-Rolniczych", będzie wdrożony jeszcze  
w bieżącym roku. 

(dowód: akta kontroli str. 100-105) 

2.4. Według szacunków i oceny OSCHR, w latach 2011 – 2014: 

• 7,4% gospodarstw rolnych korzystało z badań zasobności gleb w celu oceny ich 
potrzeb nawozowych (spośród 71.669 gospodarstw z terenu jej działania9, 
5.32610 korzystało z usług OSCHR), przy czym 1,1% stanowiły gospodarstwa  
do 5 ha (spośród 34.375 gospodarstw badania wykonano w 370), zaś  
36% stanowiły gospodarstwa powyżej 50 ha (spośród 2.122 gospodarstw 
badania wykonano w 757), 

• 17% powierzchni użytków rolnych ww. gospodarstw objętych było takimi 
badaniami (spośród 856.725 ha11 powierzchni gospodarstw z terenu działania 
OSCHR, 145.683 ha12 objęto badaniami), 

• nie oszacowano liczby gospodarstw i ich powierzchni, które powinny zlecić 
OSCHR przeprowadzenie ww. badań, ponieważ nie było to zadanie obligatoryjne 
dla jednostki kontrolowanej, 

• brak jest danych, które umożliwiłyby wyliczenie udziału gospodarstw 
korzystających z usług OSCHR w stosunku do liczby optymalnej gospodarstw, 
które powinny takie usługi zlecić. 

                                                      
9 Wg danych GUS z 2010 r., brak jest liczby gospodarstw wg struktury powierzchni gospodarstw do 5 ha, od 5-20 ha, od 20-50 
ha i pow. 50 ha, szacunkowo spośród 71.669 gospodarstw, 34.375 było o powierzchni do 5 ha, a 2.122 gospodarstw miało 
powierzchnię powyżej 50 ha.  
10 Dane zgromadzone w programie informatycznym DTK, z uwzględnieniem zasady, że gospodarstwo zlecające takie badania 
wielokrotnie w latach 2011-2014, wykazano jeden raz. Struktura powierzchni 5.326 gospodarstw była następująca: - 370 
gospodarstw do 5 ha, 2.684 od 5-20 ha, 1.515 od 20 do 50 ha i 757 powyżej 50 ha. 
11 Wg danych GUS, brak jest danych, aby wyliczyć z powierzchni 856.725 ha, powierzchnię gospodarstw do 5 ha, od 5-20 ha, 
od 20-50 ha i pow. 50 ha. 
12 Na powierzchnię użytków rolnych 145.683 ha, składały się powierzchnie gospodarstw – do 5ha (990 ha), od 5-20 ha (28.092 
ha), od 20 do 50 ha (37.242 ha) i powyżej 50 ha (79.357 ha).  
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Dyrektor OSCHR wyjaśnił, że dane w zakresie liczby i powierzchni gospodarstw 
korzystających z usług stacji, zostały opracowane na podstawie danych 
zgromadzonych w programie informatycznym DTK. Natomiast dane dotyczące 
ogólnej liczby gospodarstw i powierzchni użytków rolnych na terenie działania 
OSCHR podano na podstawie danych statystycznych oraz szacunkowo.  Podał też, 
że w latach 2011 – 2014, około 8% gospodarstw korzystało z usług OSCHR więcej 
niż jeden raz. Spośród gospodarstw korzystających z usług, około 6,5%  
(437 gospodarstw) stanowiły gospodarstwa, których grunty położone są na terenie 
poza zasięgiem działania OSCHR, a jednocześnie zlokalizowane są na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. Prawie 50% gospodarstw na obszarze 
działania OSCHR to gospodarstwa o powierzchni do 5 ha, które mają określenie, 
jako tzw. „nieżywotne ekonomicznie” (dochód ok. 1.200 Euro rocznie). Jednocześnie 
liczba gospodarstw rolnych i ich powierzchnia wykazują tendencję spadkową. 
Według Urzędu Statystycznego w Olsztynie, w 2013 r. (w porównaniu do 2012 r.) 
powierzchnia użytków rolnych będących w dobrej kulturze rolnej zmniejszyła się  
o 1,6%, natomiast liczba gospodarstw wynosiła 41,7 tys. (zmalała o 5,2%).  
W okresie objętym kontrolą prawie 90 tys. ha gruntów rolnych z obszaru działania 
OSCHR (pobrano z nich 25.980  próbek na badanie pH i makroelementy), zostało 
przebadanych w innych okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych (Białystok, 
Bydgoszcz, Gdańsk, Warszawa, Lublin, Wrocław, Poznań i Szczecin).  
Zdaniem Dyrektora, na poziom zainteresowania rolników usługami OSCHR wpływ 
ma wiele czynników. Wskazał, że usług Stacji corocznie korzysta ok. 2.000 
gospodarstw, z czego największe (powyżej 20 ha powierzchni) stanowią ok. 78%. 
Gospodarstw jest mniej, jednak są one większe niż w innych regionach kraju. W woj. 
warmińsko-mazurskim, w latach 2011-2014, badaniami objęto ok. 400 tys. ha, przy 
czym badania zachowują aktualność, przez co najmniej cztery lata. Jeśli nie 
zmieniała się agrotechnika (w tym poziom nawożenia) wyniki mogą zachować 
jeszcze dłużej aktualność (wyjątkiem jest Nmin, który jest składnikiem labilnym i ulega 
silnemu rozproszeniu w środowisku). Zalecenia natomiast mają wieloletni charakter  
i nie po każdym badaniu rolnik musi je otrzymać ze stacji chemicznej. Ponadto, 
rolnicy korzystają z ogólnie dostępnych programów komputerowych (np. Naw Sald), 
czy internetowego doradztwa nawozowego (na stronie www.schr.gov.pl). Optymalny 
stan badań powinien obejmować gleby, na których jest stosowane nawożenie. 
Zatem trudno uznać, przy zbliżonym poziomie badań, że zainteresowanie nimi jest 
niskie.  

(dowód: akta kontroli str. 106-110) 

2.5. W odpowiedzi na pytanie, czy działalność OSCHR obejmująca swoim 
zasięgiem obszar dwóch województw (warmińsko-mazurskie, mazowieckie) stanowi 
utrudnienie dla rolników w korzystaniu z jej usług, Dyrektor Stacji podał, że: 
− nie stanowi to utrudnienia dla rolników (klientów) w korzystaniu z jej usług, 

ponieważ oni decydują, której OSCHR chcą zlecić wykonanie usług  
w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa, 

− terytorialny zasięg działania OSCHR określił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zarządzeniem Nr 17 z dnia 30 kwietnia 2004 r. i nie wnioskował on  
o dostosowanie zasięgu działania OSCHR do granic województwa warmińsko-
mazurskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 111-112) 

2.6. Poza uwagami zgłoszonymi w wyniku kontroli przeprowadzonej przez KSCHR 
w październiku 2013 r. Stacji nie otrzymała od KSCHR innych uwagi, sugestii czy 
opinii dotyczących jej działalności, w tym również jej słabych stron. 

              (dowód: akta kontroli str. 111-112) 
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2.7. W toku kontroli NIK, do 40 rolników (producentów), którzy w 2014 r. korzystali  
z usług OSCHR w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa skierowano ankietę. 
Do zakończenia kontroli 15 osób zwróciło wypełnione ankiety (37,5 % badanych).  
Z odpowiedzi rolników na zadane pytania w ankietach wynikało m.in., że: 
− powierzchnia gospodarstw ankietowanych – w pięciu przypadkach wynosiła od 

5 do 20 ha, w sześciu od 20 do 50 ha oraz w czterech powyżej 50 ha, 
− rolnicy z ww. gospodarstw kilkakrotnie korzystali z usług OSCHR w latach 2011-

2014 (w czterech przypadkach), tylko w 2014 r. (w trzech przypadkach), a także 
w 2014 r. i wcześniej przed 2011 r. (w ośmiu przypadkach), 

− źródłami doradztwa nawozowego dla ww. rolników były następujące: pracownik 
OSCHR, który zgłosił się do rolnika, zawodowa edukacja rolnicza, 
specjalistyczne szkolenia rolnicze, targi rolnicze, a także inne źródła,    

− rolnicy zlecali OSCHR następujące usługi agrochemiczne: badanie gleby na 
zawartość makroelementów (w 12 przypadkach), badanie pH gleby (11), 
badanie gleby na zawartość mikroelementów (5), sporządzenie zaleceń 
nawozowych (5), opiniowanie planów nawozowych gospodarstwa 2) i udział  
w szkoleniu (1), 

− próbki gleby w 10 przypadkach rolnicy pobierali we własnym zakresie  
i przekazywali je pracownikowi OSCHR w miejscu zamieszkania, w czterech 
pobierał je pracownik OSCHR, a w jednym przypadku pobierał je rolnik i zawoził 
do OSCHR we własnym zakresie, 

− usługi OSCHR w 11 przypadkach rolnicy oceniali, jako bardzo przydatne,  
a w czterech jako przydatne, 

− z usług w zakresie doradztwa nawozowego świadczonych przez podmioty inne 
niż OSCHR korzystało sześciu ankietowanych rolników, z powodu zaoferowania 
im usług przez inne podmioty (2 rolników), kompleksowości i jakości usług (1), 
konkurencyjności cen i usług (1) i innych powodów (2),  

− efektem skorzystania przez ankietowanych rolników z doradztwa nawozowego 
OSCHR było uzyskanie zaleceń nawozowych (w 9 przypadkach) i uzyskanie 
większych plonów (3); w trzech ankietach brak było odpowiedzi w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 113-146) 

2.8. W latach 2011-2014 OSCHR współpracowała z następującymi instytucjami 
publicznymi i inspekcjami państwowymi świadczącymi usługi w zakresie rolnictwa:  

• Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w Olsztynie; współpraca polegała m.in. na 
uczestniczeniu OSCHR w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez 
Izbę, a także udziale w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i Zarządu Izby. 
Przedmiotem posiedzenia Zarządu Izby były m.in. sprawy dotyczące stanu 
kwasowości gleb w województwie i dopłat do ich wapnowania.  

• Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie 
(porozumienie o współpracy obu jednostek z dnia 10.10.2005 r.); polegała ona 
na pobraniu próbek roślin i produktów roślinnych do badań laboratoryjnych  
i wydaniu Inspektoratowi trzech zaświadczeń o nieprzekroczeniu najwyższych 
dopuszczalnych poziomów metali ciężkich w roślinach i produktach roślinnych 
u producentów stosujących zasady produkcji integrowanej. 

• Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Olsztynie (porozumienie z dnia 01.03.2004 r.); polegała ona na wykonaniu  
11 zleceń Inspektoratu w zakresie badań laboratoryjnych próbek nawozów  
i wydaniu stosownych sprawozdań o ich wynikach.  

• Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Olsztynie; polegała ona 
m.in. na corocznym udziale w opracowaniu „Raportu o stanie środowiska  
w województwie warmińsko-mazurskim”, konsultacji dotyczących planowania 
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nawożenia w rolnictwie, wykonaniu 16 zleceń Inspektoratu w zakresie badań 
laboratoryjnych na zawartość metali ciężkich w glebie i w płodach rolnych oraz 
w osadach dennych i ściekowych. 

• Warmińsko-Mazurskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie; 
polegała ona na pobraniu próbek gleb i materiałów roślinnych do badań 
laboratoryjnych i wydaniu Inspektoratowi 12 zaświadczeń o stopniu ich 
zanieczyszczenia metalami ciężkim. 

• Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz 
Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce; polegała 
ona m.in. na uczestniczeniu OSCHR w spotkaniach i konferencjach, targach  
i wystawach organizowanych przez te Ośrodki. 

• Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Oddział Regionalny)  
w Olsztynie; polegała ona na wypożyczaniu pracownikom Oddziału sprzętu do 
pobierania (w toku prowadzonych przez nich kontroli) próbek gleby na 
zawartość Nmin w gospodarstwach rolnych. Na bazie tych próbek wykonano 
pięć analiz laboratoryjnych na zawartość Nmin w glebach tych gospodarstw. 

• Uniwersytetem Warmińskim Mazurskim i szkołami rolniczymi w województwie; 
polegała ona na m.in. organizowaniu spotkań i seminariów na ich wniosek, 
celem zapoznania studentów i uczniów z zadaniami i strukturą organizacyjną 
OSCHR oraz organizowaniu praktyk zawodowych, studenckich i staży 
doktoranckich w OSCHR. 

• Gminami i starostwami; współpraca miała charakter informacyjno-doradczo-
upowszechnieniowy w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 147-154) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 
 

3. Wydatkowanie środków na agrochemiczną obsługę rolnictwa. 
3.1. Z rocznych sprawozdań OSCHR o udzielonych zamówieniach publicznych 
wynikało, że w latach 2011 - 2014 łączna wartość udzielonych zamówień bez 
podatku od towarów i usług (VAT) wyniosła odpowiednio: 291,1 tys. zł, 461,4 tys. zł, 
330,1 tys. zł oraz 394,7 tys. zł. We wszystkich przypadkach wartość szacunkowa 
zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro,  
w związku, z czym postępowanie nie podlegało przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych13. Kontrolą objęto trzy udzielone zamówienia  
o łącznej wartości 46,1 tys. zł (7,4% ogółu), tj. udzielone w: 

− 2011 r. na budowę (wg projektu) sąsiedniego stanowiska garażowego  
o powierzchni 17 m2, o wartości umownej 19,3 tys. zł brutto. Spośród trzech 
wykonawców, do których skierowano zapytanie o cenę, tylko jeden wykonawca 
złożył ofertę na wykonanie tego zadania za ww. cenę. 

− 2013 r. na zakup trzech aparatów GPS „Trimble Juno” do sporządzania obrysów 
pól w badanych gospodarstwach, o wartości 10,3 tys. zł brutto. Spośród trzech 
wykonawców, do których skierowano zapytanie o cenę, wybrano 
najkorzystniejszą ofertę za ww. cenę, pozostałe oferty miały wartość 
odpowiednio 14,0 tys. zł i 14,7 tys. zł. 

− 2014 r. na zakup 26 tonerów do drukarek, o wartości 16,5 tys. zł. Spośród trzech 
wykonawców, do których skierowano zapytanie o cenę, wybrano 

                                                      
13 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) 
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najkorzystniejszą ofertę za ww. cenę, pozostałe oferty miały wartość 
odpowiednio 16, 6 tys. zł i 16,8 tys. zł. 

Analiza dokumentów dotyczących ww. zamówień publicznych wykazała m.in.,  
że wydatków na ich realizację dokonano w granicach kwot określonych w planie 
finansowym OSCHR w sposób celowy i oszczędny. 

               (dowód: akta kontroli str. 155-176) 

3.2. Laboratorium OSCHR posiada akredytację PCA (AB 277) z 2000 r., której 
zakresem objęto 83 parametry chemiczne, fizykochemiczne oraz fizyczne.  
Z protokołu kontroli KSCHR przeprowadzonej w 2013 r. wynikało, że wyposażenie 
Laboratorium w sprzęt i aparaturę jest zadawalające, chociaż spora część 
charakteryzuje się znacznym stopniem eksploatacji.  

OSCHR nie posiadała dokumentów na podstawie, których można byłoby ustalić 
potencjał badawczy laboratorium w ciągu jednego dnia i tygodnia (5 dni roboczych), 
w zakresie oznaczenia pH gleby oraz zawartości w niej makroelementów (potas, 
fosfor i magnez).  

Dyrektor OSCHR podał, że laboratorium działa w oparciu o normę PN-EN ISO 
17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących” zgodnie, z którą obowiązkiem laboratorium jest wykonywanie badań 
w taki sposób, aby były spełnione wymagania tej normy oraz potrzeby klienta. 
Celem Działu Laboratoryjnego jest wykonywanie badań na wysokim poziomie 
jakościowym, które spełnią oczekiwania klientów, poprzez dostarczanie im 
rzetelnych i wiarygodnych oraz użytecznych wyników badań. W związku  
z powyższym liczba wykonywanych zadań laboratoryjnych nie jest znormalizowana. 
Wpływ na czas wykonywania analiz ma wiele czynników, np. stan dostarczonej 
próbki (uwilgotnienie, kategoria agronomiczna) czy też zawartość oznaczonych 
składników w badanej próbce. Badanie gleb w ww. zakresie odbywa się w seriach 
po ok. 200 próbek dziennie. Jednak wykonywanie codziennie takiej liczby analiz 
wymaga zwiększenia liczby laborantów do tych analiz z pracowni wykonujących 
inne, pozostałe analizy. Takie działania organizacyjne są stosowane w okresach  
o największym zapotrzebowaniu na badania gleb. Dyrektor podał też, że w celu 
zapewnienia terminowego wykonania analiz, laboratorium zapewniało możliwe 
maksymalną obsadę pracowników z pozostałych stanowisk. Dodatkowo w okresie 
tym doktoranci, studenci oraz uczniowie szkół średnich odbywają staże i praktyki 
zawodowe, wykonując w laboratorium prace pomocnicze. W 2014 r. w okresie: 
− od 1 do 30 kwietnia wykonano łącznie 3.765 badań,  
− od 1 do 28 września wykonano łącznie 1.042 badania na zlecenia rolników 

(klientów) oraz 828 badań w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu pn. „Oznaczenie pH na potrzeby 
wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce), 

− od 1 do 28 lutego wykonano łącznie 640 badań. 

W okresie objętym kontrolą do laboratorium OSCHR zakupiono dwa urządzenia,  
w tym aparat do oznaczania pH gleby o nazwie metr laboratoryjny (2013 r.) oraz 
fotometr płomieniowy Jenway PFP 7 do oznaczania zawartości potasu (2014 r.). 

                      (dowód: akta kontroli str. 177-179) 

3.3. W okresie objętym kontrolą OSCHR nie posiadała sformalizowanej procedury 
tworzenia oraz dokonywania zmian w dochodach i wydatkach w rocznym planie 
finansowym. Zarządzeniem Dyrektora KSCHR Nr 3/2014 z dnia 9 maja 2014 r. 
ustalone zostały zasady sprawozdawczości finansowej obowiązującej w KSCHR  
i OSCHR.  
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W trakcie opracowywania planów finansowych w OSCHR, w latach 2011 – 2014, 
dyrektor KSCHR przekazywał wstępne i ostateczne informacje w zakresie 
zakładanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń w podległej 
jednostce.  
Na tej podstawie OSCHR opracowywała plan finansowy na dany rok budżetowy.  
W trakcie poszczególnych lat budżetowych, dyrektor KSCHR informował też 
OSCHR o zmianach w planach wydatków budżetowych dokonanych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na ich podstawie dokonywane były w ciągu 
roku zmiany w planie wydatków w OSCHR. W latach 2011 – 2014, w wyniku decyzji 
dyrektora KSCHR (od 11 do 8), plan wydatków OSCHR po zmianach wynosił 
odpowiednio 2.282,6 tys. zł, 2.417,1 tys. zł i 2.288,4 tys. zł oraz 2.436,7 tys. zł  
i zwiększył się odpowiednio o: 4,5%, 8,8%, 3,6% oraz o 9,4%.  
Zmiany te dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wydatków w dziale 010 
Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza,  
w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.  

                    (dowód: akta kontroli str. 180-191) 

3.4. W kolejnym roku budżetowym (w latach 2011 – 2014) wysokość planowanych 
dochodów budżetowych w OSCHR (dział 010 rozdział 01011 §§ 0690, 0750, 0870  
i 0970 klasyfikacji budżetowej) wyniosła odpowiednio 503,0 tys. zł, 503,0 tys. zł,  
518,0 tys. zł i 518,0 tys. zł. Ich faktyczna realizacja w tym okresie, przekroczyła 
planowane wielkości, z wyjątkiem 2014 r., i wyniosła odpowiednio 114,2%, 118,3%  
i 108,1% oraz 78,3%. 
W strukturze uzyskanych dochodów, największy udział (wynoszący przeciętnie  
ok. 98%) miały dochody z opłat za wykonane usługi agrochemiczne (§ 0690),  
tj. badanie zasobności gleb w potas, fosfor i magnez oraz kwasowości pH, 
sporządzenie planu nawożenia gleb w gospodarstwie, badanie i analiza nawozów 
oraz materiału roślinnego.  

                     (dowód: akta kontroli str. 192-195) 

3.5. W latach 2011 – 2014 wysokość planowanych wydatków budżetowych  
w OSCHR (dział 010 rozdział 01011 § 3020 oraz od§ 4010 do § 4700 klasyfikacji 
budżetowej) wyniosła odpowiednio 2.282,6 tys. zł, 2.417,1 tys. zł, 2.288,5 tys. zł 
oraz 2.436,8 tys. zł. Ich faktyczna realizacja w tym okresie wyniosła odpowiednio 
100,0%, 99,9%, 99,9% oraz 100%. W łącznej kwocie wydatków, największy udział 
(wynoszący ok. 99%) miały wydatki bieżące, a wśród nich wynagrodzenia 
pracowników z pochodnymi, które stanowiły średnio 74% wydatków ogółem. 
Pozostałe środki finansowe zostały wykorzystane głównie na zakup materiałów  
i wyposażenia (przeciętnie 8,7% wydatków ogółem), energii elektrycznej (3,5%) oraz 
usług remontowych (2,1%). 

                 (dowód: akta kontroli str. 192-195) 

3.6. Wydatki majątkowe OSCHR w okresie objętym kontrolą wyniosły 19,9 tys. zł  
w 2011 r. (0,8% wydatków ogółem) oraz 24,9 tys. zł w 2012 r. (1,0%). W ramach 
tych wydatków w 2011 r. dobudowano jeden garaż. Ponadto, w 2012 r. KSCHR,  
w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zakupiła 
dla OSCHR samochód osobowy Chevrolet Spark.                          

 (dowód: akta kontroli str. 196) 

3.7. W okresie objętym kontrolą w OSCHR zakupiono odczynniki i inne materiały do 
badań laboratoryjnych o łącznej wartości 114,3 tys. zł, z tego: 19,7 tys. zł 
wydatkowano w 2011 r., 21,9 tys. zł w 2012 r., 39,5 tys. zł w 2013 r. oraz 33,0 tys. zł 
w 2014 r. Do utylizacji przekazano w 2013 r. odczynniki przeterminowane o wartości 
2.251 zł, które były zakupione w latach 2004-2008. 

                    (dowód: akta kontroli str. 197) 
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3.8. W okresie objętym kontrolą Mazurscy Producenci Rolni Spółka z o. o.               
w Sorkwitach zalegała wobec OSCHR z uregulowaniem w 2011 r. należności 
budżetowych w wysokości 2.333,64 zł z tytułu opłat za wykonane usługi 
agrochemiczne.  

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 30 listopada 2011r. wykreślił z 
KRS ww. dłużnika w upadłości i na tej podstawie dyrektor KSCHR pismem z dnia 10 
stycznia 2012 r. wyraził zgodę na umorzenie przez OSCHR wyżej wymienionej 
należności budżetowej. 

Stan zobowiązań OSCHR na koniec każdego roku budżetowego w latach  
2011-2014 wynosił odpowiednio: 136,9 tys. zł, 132,6 tys. zł i 133,7 tys. zł oraz   
125,2 tys. zł. Nie były to zobowiązania wymagalne i dotyczyły przyszłych wydatków 
na wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. tzw. „trzynaste pensje” (§4040) wraz  
z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne §4110 i na fundusz pracy 
§4120).   

                    (dowód: akta kontroli str. 198-200) 

3.9. W latach 2011-2014 przeciętne zatrudnienie pracowników w OSCHR  
(w przeliczeniu na pełne etaty) zwiększyło się z 29,56 do 32,01 etatu (o 8,2%). 
Przyczyną tego stanu było zwiększenie zatrudnienia w Dziale Agrochemicznej 
Obsługi Rolnictwa, ze względu na długotrwałą chorobę trzech pracowników oraz 
wykonanie dodatkowych zadań powierzonych przez Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi (badanie gleb na potrzeby wyznaczenia obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi ONW). Na koniec 2014 r. struktura zatrudnienia była następująca: 
dyrektor i główny księgowy (2 etaty), dział finansowo-księgowy (1), dział 
administracji (2,1), dział obsługi (2,46), dział laboratoryjny (12,52), dział 
agrochemicznej obsługi rolnictwa (11,93) i pracownicy terenowi (8,12).  

W wymienionym okresie nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń z 1.456,6 tys. zł do 
1.422,8 tys. zł (o 2,4%), a przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
przypadającego na etat z 4.106,34 zł do 3.704,05 zł (o 9,8%). Zwiększenie 
zatrudnienia w OSCHR spowodowało spadek przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego pracowników w 2014 r.        

                      (dowód: akta kontroli str. 201) 

3.10. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. OSCHR jest właścicielem jednej 
nieruchomości, o łącznej wartości 838,9 tys. zł w skład, której wchodzi ogrodzona 
działka (wartość 420,4 tys. zł), budynek biurowy (332,9 tys. zł), plac parkingowy  
(1,8 tys. zł) oraz cztery garaże (83,6 tys. zł). W okresie objętym kontrolą  
ww. składniki majątkowe nie były udostępniane innym podmiotom w formie umowy 
najmu lub dzierżawy.   

                    (dowód: akta kontroli str. 202) 

3.11. W zakresie finansowo – księgowym OSCHR była kontrolowana tylko przez 
KSCHR. Z kontroli przeprowadzonej w październiku 2013 r. wynikało m.in.,  
że gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z planem finansowym w 2012 r.  
i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych14 oraz rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej15. 

                   (dowód: akta kontroli str. 75-89) 

3.12. Procedury kontroli zarządczej w OSCHR określono w Zarządzeniu dyrektora 
OSCHR z dnia 4 stycznia 2010 r. Jej celem było zapewnienie zgodności działań  
obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności  

                                                      
14 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
15 Dz. U. Nr 205, poz. 103 ze zm. 
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i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, 
przestrzeganie i premiowanie zasad etycznego postepowania, efektywności  
i skuteczności przepływu informacji oraz zarzadzanie ryzykiem. Ustalono, że 
kontrolę zarządczą prowadzono zgodnie z procedurami określonymi w ww. 
Zarządzeniu.  
Przyjęta w nim koncepcja obejmowała zakres zadań wynikających  
z obowiązującego prawa, w tym mechanizmy kontroli w obszarze prowadzenia ksiąg 
rachunkowych i sporządzania sprawozdań budżetowych. Stwierdzono, że istotny 
wpływ na skuteczność kontroli zarządczej mają m.in.: 
− postawa, świadomość i działania kierownictwa i osób nadzorujących oraz 

struktura organizacyjna jednostki, przydział kompetencji i odpowiedzialności,  
− istniejący w jednostce proces szacowania ryzyka i system informacyjny  

w obszarze finansowym (ocena ryzyka – 1,87, ryzyko mieści się w skali 
pomiędzy bardzo niskim a niskim) i merytorycznym (ocena ryzyka – 1,37, ryzyko 
mieści się w skali pomiędzy bardzo niskim a niskim), technicznym (ocena ryzyka 
– 1,0, co oznacza, że ryzyko jest bardzo niskie) oraz zamówień publicznych 
(ocena ryzyka – 2,0, co oznacza, że ryzyko jest niskie), 

− właściwie sprawowany nadzór kierownictwa i ustalenia prowadzonego audytu 
wewnętrznego zapobiegającego na czas powstawaniu nieprawidłowości  
w jednostce. 

                      (dowód: akta kontroli str. 203-205) 

3.13. W latach 2011 - 2014 OSCHR terminowo sporządzała roczne sprawozdania 
budżetowe, tj. zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej16. Dotyczyło to sprawozdań Rb-23 o stanie środków na rachunkach 
bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb 
celnych, Rb-27 o dochodach budżetowych i należnościach oraz Rb-28  
o wydatkach i zobowiązaniach dotyczących wykonania zadań z zakresu 
agrochemicznej obsługi rolnictwa. 
Rzetelność i prawidłowość sprawozdań pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym sprawdzono na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2014 r. 
Kontrola wykazała, że dane o wielkości uzyskanych i przekazanych dochodach 
budżetowych oraz zrealizowanych wydatkach, a także stan należności i zobowiązań 
były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w OSCHR za 2014 r. (konto 130 
Rachunek bieżący jednostki, konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych i konto 
221 należności z tytułu dochodów budżetowych oraz konto 998 Zaangażowanie 
wydatków budżetowych roku bieżącego i konto 999 Zaangażowanie wydatków 
budżetowych przyszłych lat).  

                    (dowód: akta kontroli str. 206-220) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

IV. 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 Kontroli,17 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 

                                                      
16 Dz. U. z 2014 r., poz. 119  
17 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Olsztynie. 

Olsztyn, dnia 31marca 2015 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
 Zbigniew  Lis 

Główny specjalista 

 

 

 

 

 


