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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, 
ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Konrad Pachciarek, Okręgowy Inspektor Pracy1 od 01.01.2018 r., wcześniej od 
16.02.2017 r. pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 6) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

Kontrolerzy 1. Iwona Gołębiewska główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/28/2019 z 22.01.2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

2. Artur Matejko specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/29/2019 z 22.01.2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3, 4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie3 (w ramach wykonania budżetu 
państwa w 2018 r. w części 12 - Państwowa Inspekcja Pracy) pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały 
w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane 
w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 

- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych,  

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów była 
w szczególności analiza: 
- porównawcza wykonania planu dochodów, 
- stanu należności pozostałych do zapłaty, 
- realizacji wydatków budżetu państwa,  
- szczegółowa wybranej próby wydatków, 
- wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
- stanu zobowiązań, 
- prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

                                                      
1 Dalej: Okręgowy Inspektor Pracy. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3 Dalej: Inspektorat. 
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- stosowanych przez dysponenta III stopnia procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane 
kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń 
wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Państwowa Inspekcja Pracy4 jest 
organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Inspektorat obejmuje zasięgiem swojego 
działania województwo zachodniopomorskie5, a siedzibą jest miasto Szczecin. 
W Inspektoracie działa Oddział z siedzibą w Koszalinie6. Okręgowy Inspektor Pracy 
podejmuje działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań Inspektoratu 
zapewniając jednocześnie adekwatność, efektywność i skuteczność kontroli 
zarządczej. Inspektorat jest jednostką budżetową Skarbu Państwa i dysponentem III 
stopnia środków budżetowych7 w części budżetowej 12 - Państwowa Inspekcja 
Pracy, której dysponentem głównym jest Główny Inspektor Pracy. 
W 2018 r. Inspektorat zrealizował dochody w kwocie 175,1 tys. zł, tj. 176,9% planu 
(99 tys. zł). Wykonane wydatki wyniosły 11 598,2 tys. zł, tj. 99,5% planu po 
zmianach (11 651,7 tys. zł). Inspektorat nie realizował wydatków z budżetu środków 
europejskich. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie8 wykonanie planu finansowego 
Inspektoratu na 2018 r. 

Wydatki objęte badaniem na kwotę 1 067,3 tys. zł (9,2% wydatków ogółem) zostały 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych9 i aktach 
wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania 
środków publicznych. W rezultacie wydatkowania środków uzyskano efekty 
rzeczowe obejmujące m.in.: zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 
celów służbowych, poprawę stanu technicznego budynku poprzez remont toalet, 
w tym jednej dla osób niepełnosprawnych, poprawę warunków pracy poprzez 
montaż klimatyzatora w siedzibie Inspektoratu w Szczecinie oraz zakup zestawów 
do składania podpisu elektronicznego przez pracowników Inspektoratu w związku 
z uruchomieniem od stycznia 2019 r. w Państwowej Inspekcji Pracy elektronicznego 
obiegu dokumentów. 

Dochody uzyskane w 2018 r. w wysokości 175,1 tys. zł były wyższe o 66,4 tys. zł 
(o 61,1%) od uzyskanych w 2017 r. Należności na koniec 2018 r. wyniosły 
193,7 tys. zł i były wyższe o 62,5 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego, 

                                                      
4 Zgodnie z zarządzeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie 
nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. Nr 58 poz. 657, ze zm.). 
5 Zarządzenie Nr 3/17 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 stycznia 2017 r., zmienione zarządzeniem nr 38/18 
Głównego Inspektora Pracy z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
6 Dalej: Oddział w Koszalinie. 
7 Klasyfikacja budżetowa: dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa, rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. 
8 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
9 Dz.U. z 2017 r. poz.2077, ze zm.; dalej: upf. 



 

4 
 

a zaległości netto wzrosły w tym czasie o 79,6 tys. zł. W Inspektoracie prawidłowo 
dochodzono należności w trakcie roku budżetowego, poza stwierdzonymi pięcioma 
przypadkami zaniechania dochodzenia części należności rozłożonych na raty. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania budżetowe 
Inspektoratu za 2018 r. Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na 
podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. Przyjęte mechanizmy 
kontroli zarządczej zapewniały w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
i rzetelności sporządzonych sprawozdań budżetowych. 

Ujawnione w toku kontroli NIK nieprawidłowości nie miały wpływu na realizację 
planu finansowego w 2018 r. i polegały na: 
- niedochodzeniu w trybie postępowania egzekucyjnego należności w łącznej 
kwocie 8,8 tys. zł z tytułu kar pieniężnych nałożonych na pięciu przedsiębiorców 
i dopuszczeniu do przedawnienia należności w kwocie 0,5 tys. zł, 
- nieterminowym zamieszczeniu w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 
sprawozdania o zamówieniach udzielonych w 2018 r. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Dochody uzyskane przez Inspektorat w 2018 r. wyniosły 175,1 tys. zł (o 76,9% 
więcej niż zaplanowano) i były wyższe o 66,4 tys. zł (o 61,1%) od uzyskanych 
w 2017 r. Głównymi źródłami dochodów (98,9% wykonanych w 2018 r.) były:  
1) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych (§ 0580) - 133,3 tys. zł (o 31,3 tys. zł, tj. 30,7% więcej, 
niż w 2017 r.);  

2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) - 
20,4 tys. zł (nieplanowane i niewystępujące w 2017 r.),  

3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nienależytego wykonania 
umów (§ 0950) - 10,8 tys. zł,  

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - 8,5 tys. zł (ponad 20-
krotnie wyższe niż w 2017 r.).  

Pozostała kwota dochodów 2,1 tys. zł dotyczyła głównie wpływów z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1,1 tys. zł), wpływów 
z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 
Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (0,4 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 160, 250, 251) 

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wyniosły 193,7 tys. zł (wzrost 
o 62,5 tys. zł, tj. o 36,2% w odniesieniu do stanu na koniec 2017 r.), w tym 
zaległości netto 178,8 tys. zł (wzrost o 79,6 tys. zł, tj. 80,2%). Największe zaległości 
dotyczyły należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) - 137,5 tys. zł (76,9% zaległości 
ogółem) oraz z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 
(§ 0570) - 39,3 tys. zł (22% zaległości ogółem).  

(dowód: akta kontroli str. 161, 250, 251) 

Analiza zaległości netto występujących na koniec 2018 r. (w §§ 0570 i 0580) 
w łącznej kwocie 176,8 tys. zł wykazała, że w Inspektoracie nie dochodzono 
należności wymagalnych od pięciu podmiotów gospodarczych w łącznej kwocie 
8,8 tys. zł (0,05% zbadanych), co było niezgodne z art. 42 ust 5 ufp. W pozostałym 
zbadanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości w dochodzeniu należności 
budżetowych. 

(dowód: akta kontroli str. 291-294) 

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

Inspektorat nie dochodził w trybie postępowania egzekucyjnego należności z tytułu 
kar pieniężnych nałożonych na pięciu przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym10, wobec których zastosowano ulgę 
w spłacie poprzez rozłożenie tych kar na raty. Dotyczyło to należności w łącznej 
kwocie 8,8 tys. zł, w tym:  
- 1,4 tys. zł z terminem płatności do 06.02.2017 r.; upomnienie wysłane do 
przedsiębiorcy 07.03.2017 r. wróciło z adnotacją na zwrotnym potwierdzeniu odbioru 
„nie odebrano w terminie”, ale bez potwierdzenia dwukrotnego awizowania. Zgodnie 
z wyjaśnieniem Okręgowego Inspektora Pracy po zapoznaniu się z orzecznictwem 
dotyczącym stosowania fikcji doręczenia w egzekucji (np. wyrok WSA w Warszawie 
z 08.12.2016 r. VIII SA/Wa820/16, wyrok WSA w Kielcach z 29.09.2016 r. 
ISA/Ke513/16) uznano, że sposób opisania zwrotki przez pocztę nie spełnia 
wymogów uznania, że pismo zostało podwójnie awizowane; zobowiązany został 
postawiony 26.02.2018 r w stan upadłości likwidacyjnej;  
- 2,7 tys. zł – XI, XII i XIII rata, z terminami płatności kolejno do: 30.06.2017 r., 
30.07.2017 r. i 30.08.2017 r.; Inspektorat nie podjął wobec przedsiębiorcy czynności 
windykacyjnych (nie wysłał upomnienia) uzasadniając bezczynność niemożnością 
zastosowania zasady fikcji doręczenia oznaczającej w praktyce, że doręczenie 
zostanie uznane za skuteczne, po uzyskaniu z placówki operatora pocztowego 
podwójnie awizowanego powiadomienia o przesyłce. Pierwsze upomnienie wysłano 
04.02.2019 r. Zgodnie z wyjaśnieniem Okręgowego Inspektora Pracy, dopiero od 
stycznia 2019 r., wraz z wprowadzeniem nowego systemu obsługi kancelaryjnej 
dokumentów11 Inspektorat miał możliwość wysyłania pism za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru na właściwym formularzu; 
- 2,8 tys. zł - I, II i III rata z terminami płatności kolejno do: 31.08.2017 r., 
30.09.2017 r. i 31.10.2017 r.; decyzja o rozłożeniu należności na raty wydana na 
podstawie wniosku pełnomocnika zobowiązanego, została zwrócona z informacją, 
że przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności 27.07.2017 r. Zakładając, że 
windykacja będzie nieskuteczna z uwagi na niemożność zastosowania zasady fikcji 
doręczenia, Inspektorat nie podejmował działań. Pierwsze upomnienie wysłano 
05.02.2019 r.; 
- 1,0 tys. zł - XII i XIII rata z terminami płatności kolejno do 30.07.2014 r. 
i 30.08.2014 r.; upomnienie skierowano do przedsiębiorcy 06.02.2019 r.; 
- 0,9 tys. zł z tytułu pięciu rat, z terminami płatności kolejno do: 31.10.2013 r., 
30.11.2013 r., 31.12.2013 r., 31.01.2014 r. i 28.02.2014 r.; przedsiębiorca zakończył 
działalność 31.01.2014 r. Według stanu na 31.12.2018 r. kwota 500 zł z tytułu 3 rat12 
należnych od tego przedsiębiorcy uległa przedawnieniu na podstawie art. 189g § 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego13. 

(dowód: akta kontroli str. 291-294, 327-332, 354-359, 365-367) 

Zgodnie z art. 42 ust 5 ufp jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane 
do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter 
cywilnoprawny oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych 
czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.  

Okręgowy Inspektor Pracy wyjaśnił m.in.: przypadki nieskierowania w 2018 r. do 
egzekucji zaległości z tytułu kar pieniężnych miały miejsce z powodu poważnych 

                                                      
10 Dz. U. z 2019 r. poz. 58, ze zm. 
11 System Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 
12 Tj.: 100 zł z terminem płatności do 31.10.2013 r., 200 zł – do 30.11.2013 r. i 200 zł – 31.12.2013 r. 
13 Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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braków kadrowych. W związku z utrzymującą się w Inspektoracie od wielu lat 
sytuacją znacznej liczby wakatów, nie było możliwości wyznaczenia jednej osoby 
wyłącznie do prowadzenia wszystkich spraw związanych z egzekucją kar 
transportowych, w związku z tym obowiązek ten został przydzielony kilku osobom, 
które w swoich zakresach czynności mają wiele innych obowiązków. Jednocześnie 
wskazując na duże obciążenie pracą informuję, że w 2018 r. inspektorzy 
Inspektoratu, w tym Oddziału w Koszalinie nałożyli na przedsiębiorców kary 
pieniężne w łącznej wysokości 125 600 zł. Ostatecznie do końca 2018 r. wpływy 
z tytułu nałożonych w 2018 r. kar wyniosły 107 450 zł. Ponadto w 2018 r. ściągnięto 
kwotę 46 211 zł z tytułu kar nałożonych w latach wcześniejszych oraz odsetki 
w łącznej wysokości 337 zł. W pierwszej kolejności, kierując się interesem Skarbu 
Państwa, zajmowano się karami nałożonymi w większej wysokości, np. karą 
z 31.10.2017 r. w wysokości 25 000 zł, którą zaskarżono do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. W wyroku z 14.06.2018 r. zapadło rozstrzygnięcie na korzyść 
Inspektoratu (wyrok prawomocny od 24.08.2018 r.), karę zapłacono 18.09.2018 r., 
odsetki - 17.10.2018 r. Obecnie – w miarę posiadanych możliwości – podjęto liczne 
działania organizacyjne mające na celu uzupełnienie braków kadrowych, które 
pozwolą na przypisanie wszystkich spraw związanych z egzekucją kar 
transportowych jednemu pracownikowi, przy jednoczesnym wskazaniu, że jest to 
jego podstawowy obowiązek. Docelowo ten wyznaczony pracownik będzie miał 
również pełne, merytoryczne zastępstwo na wypadek nieobecności w pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 330-335) 

Monika Żukowska, specjalista z Sekcji Prawnej, odpowiedzialna m.in. 
za prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie decyzji dotyczących 
transportu drogowego, przekazywanie dokumentacji egzekucyjnej do naczelników 
urzędów skarbowych i bieżącą kontrolę stanu postępowań egzekucyjnych wyjaśniła, 
że bezpośrednią przyczyną braku systematyczności w dochodzeniu małych kwot 
było bardzo duże obciążenie ilością spraw, które była zobowiązana prowadzić. 
Dodatkowo zajmowała się prowadzeniem spraw związanych z zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych pracowników Inspektoratu (w tym Oddziału 
w Koszalinie). 

(dowód: akta kontroli str. 350-352) 

2. Wydatki budżetu państwa 

Plan wydatków określonych w planie finansowym na 2018 r. wyniósł ogółem 
10 951,6 tys. zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 115,6 tys. zł i wydatki 
bieżące 10 836 tys. zł. W trakcie roku na podstawie 11 decyzji wprowadzono 
zmiany14, w wyniku których plan wydatków zmniejszono 70,9 tys. zł15 i zwiększono 

                                                      
14 W tym na podstawie decyzji Głównego Inspektora Pracy: 
- z 21.06.2018 r. zwiększenie o 42,7 tys. zł (§ 4010) na nagrody okolicznościowe; 
- z 12.09.2018 r. zwiększenie o 206,4 tys. zł (w tym: § 4010 - 197,1 tys. zł, § 4110 – 4,6 tys. zł i § 4120 – 4,7 tys. 
zł) na nagrody za efekty w pracy z oszczędności na funduszu wynagrodzeń; 
- z 19.10.2018 r. zwiększenie o 33,5 tys. zł (w tym: § 4010 – 30,0 tys. zł, § 4110 – 3,5 tys. zł) na nagrody za 
efekty w pracy z oszczędności na funduszu wynagrodzeń oraz zwiększenie wydatków o 20 tys. zł (grupa 
wydatków 4000) na zakup podpisów elektronicznych dla pracowników Inspektoratu w związku z uruchomieniem 
w Państwowej Inspekcji Pracy elektronicznego obiegu dokumentów od 02.01.2019 r.; 
- z 12.12.2018 r. zwiększenie o 266,5 tys. zł (w tym: § 4010 – 263,5 tys. zł, § 4110 – 3 tys. zł) na nagrody za 
efekty w pracy z oszczędności na funduszu wynagrodzeń; 
- z 21.03.2018 r. i 19.10.2018 r. zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6060) o 131 tys. zł, w tym odpowiednio 
o 110 tys. zł na zakup samochodu służbowego i o 21 tys. zł na zakup centrali telefonicznej w Oddziale 
Inspektoratu w Koszalinie. 
15 W tym w: § 3020 o 22 tys. zł, § 4170 o 3,09 tys. zł, § 4410 o 29,7 tys. zł, § 4440 o 1,4 tys. zł, § 4700 
o 14,7 tys. zł. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 
 

o 771 tys. zł16, w tym wydatki majątkowe na kwotę 131 tys. zł, z przeznaczeniem na 
zakupy: samochodu służbowego (110 tys. zł) i centrali telefonicznej w Oddziale 
Inspektoratu w Koszalinie (21 tys. zł). Ogółem plan wydatków wzrósł o 700,1 tys. zł, 
tj. o 6,4%. W 2018 r. nie zwiększano planu wydatków środkami z rezerw budżetu 
państwa (ogólnej i celowych).  

(dowód: akta kontroli str. 155-159, 162, 165) 

W 2018 r. Inspektorat poniósł wydatki w kwocie 11 598,2 tys. zł (99,5% planu 
po zmianach), w tym 11 403,6 tys. zł (98,3% wydatków ogółem) stanowiły wydatki 
bieżące, 91,9 tys. zł (0,8%) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 
102,7 tys. zł (0,9%) wydatki majątkowe. Zrealizowane w 2018 r. wydatki były 
o 198,9 tys. zł (1,7%) wyższe niż w 2017 r. w związku z wystąpieniem wydatków 
majątkowych (102,7 tys. zł), wzrostem o 34,5 tys. zł (60,1%) wydatków na 
świadczenia na rzecz osób fizycznych i o 61,7 tys. zł wydatków bieżących (0,5%).  

(dowód: akta kontroli str. 162,164, 371) 

Plan wydatków majątkowych, ustalony na kwotę 131 tys. zł, zrealizowano w 78,4% 
(102,7 tys. zł) dokonując zakupu samochodu służbowego. Nie zakupiono centrali 
telefonicznej w Oddziale Inspektoratu w Koszalinie ze względu na zbyt krótki czas 
na realizację zadania (zwiększenie planu wydatków na to zadanie nastąpiło 
19.10.2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 155, 157-159, 162) 

W 2018 r. Inspektorat nie realizował projektów z udziałem środków europejskich. 
(dowód: akta kontroli str.162, 167-169, 370-371) 

Przeciętne zatrudnienie w Inspektoracie w 2018 r.17 (w przeliczeniu na pełne etaty) 
wynosiło 94,5618 (przy limicie 110 etatów) i w porównaniu do 2017 r. było niższe 
o 6,31, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 300 tys. zł 
(o 3,4% w porównaniu do 2017 r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w 2018 r. wyniosło 7 603 zł i w porównaniu do 2017 r. było wyższe o 228 zł 
(tj. o 3,1%), na co wpływ miała regulacja wynagrodzeń przeprowadzona od maja 
2017 r. oraz awanse stanowiskowe 13 pracowników. 
Według danych wykazanych w sprawozdaniu budżetowym Rb-28 z wykonania 
planu wydatków, zaplanowane kwoty wydatków na wynagrodzenia nie zostały 
przekroczone. 

(dowód: akta kontroli str. 148, 170-171) 

Okręgowy Inspektor Pracy poinformował, że na obniżenie przeciętego zatrudnienia 
w 2018 r. wpływ miała duża liczba pracowników przebywających na zasiłkach 
chorobowych. Ponadto jedna pracownica przebywała cały rok na urlopie bezpłatnym 
(art. 174 Kodeksu Pracy), dwie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim oraz jedna 
na zasiłku rehabilitacyjnym. (…) Duża ilość wakatów powstała na przestrzeni 
ostatnich lat, a aktualna sytuacja na rynku pracy i wysokość wynagrodzeń, które 
mogą być zaproponowane kandydatom do pracy w Inspektoracie, powoduje, że 
uzupełnienie zatrudnienia do poziomu odpowiadającego prognozie średniorocznego 
zatrudnienia ustalonego dla Inspektoratu (110 etatów), pomimo intensywnych 
zabiegów w tym zakresie, jest z przyczyn obiektywnych niemożliwe. 

(dowód: akta kontroli str. 147, 148) 

                                                      
16 W tym w: § 4000 o 51,9 tys. zł, § 4010 o 533,3 tys. zł, § 4110 o 34,7 tys. zł, § 4120 o 10,7 tys. zł, § 4270 
o 6 tys. zł, § 4420 o 0,2 tys. zł, § 4430 o 2,8 tys. zł, § 4510 o 0,1 tys. zł, § 4520 o 0,1 tys. zł, § 4610 o 0,2 tys. zł 
i § 6060 o 131 tys. zł. 
17 Wszyscy pracownicy o statusie 01 – pozostali pracownicy. 
18 Bez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wymiarze 2,21 etatu. 
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Stan zobowiązań ogółem w 2018 r. wyniósł 741,1 tys. zł, tj. o 14,8 tys. zł mniej niż 
w 2017 r. Inspektorat nie posiadał zobowiązań wymagalnych. W łącznej kwocie 
zobowiązań na 31.12.2018 r. 668,6 tys. zł, tj. 90,2% stanowiły zobowiązania z tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. 
Pozostałe tytuły dotyczyły: świadczeń na rzecz osób fizycznych – 42,8 tys. zł (5,8% 
zobowiązań ogółem), zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – 23,1 tys. zł 
(3,1%), kosztów podróży służbowych krajowych - 6,6 tys. zł (0,9%). Struktura 
zobowiązań wykazanych na 31.12.2017 r. była zbliżona, jednakże na koniec 2018 r. 
zobowiązania wobec dostawców były o 30% (5,4 tys. zł) wyższe, natomiast koszty 
podróży służbowych niższe o 48% (6,2 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 370, 371, 379-394) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 1 067,3 tys. zł, 
tj. 9,2% wydatków Inspektoratu w 2018 r. Doboru próby wydatków19 dokonano na 
podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych 
odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym. Próba została 
wylosowana metodą monetarną (MUS20). W oparciu o ww. zapisy księgowe 
badaniem objęto 90 dowodów księgowych o łącznej wartości 1 067,3 tys. zł, w tym 
wydatki majątkowe na kwotę 102,7 tys. zł (100% zrealizowanych w tej grupie 
ekonomicznej). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków 
dokonywano zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji 
celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 411-416, 445-449) 

Na etapie sporządzania planu finansowego w oparciu o ustawę budżetową 
na 2018 r. Inspektorat nie przewidywał przeprowadzania postępowań o udzielenie 
zamówień, których wartość przekraczała kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych21. Stosowną informację 
Inspektorat zamieścił w BIP w terminie określonym w art. 13a, ust. 1 ustawy pzp. 
W trakcie roku w Inspektoracie przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie 
zamówień publicznych na realizację jednego zadania22 „Przebudowa 7 łazienek 
w budynku Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie”. Wartość oszacowana 
została na kwotę 130 tys. zł netto (30 155,12 euro). W wyniku analizy tego 
postępowania nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy pzp.  

 (dowód: akta kontroli str. 47- 51, 107-133) 

W wyniku poniesionych nakładów finansowych w Inspektoracie uzyskano efekty 
rzeczowe obejmujące m.in: zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu 
osobowego dla celów służbowych, poprawę stanu technicznego budynku poprzez 
remont toalet, w tym jednej dla osób niepełnosprawnych i poprawę warunków pracy 
poprzez montaż klimatyzatora w siedzibie Inspektoratu w Szczecinie oraz zakup 
zestawów do składania podpisu elektronicznego przez pracowników Inspektoratu 
w związku z uruchomieniem od 01.01.2019 r. w Państwowej Inspekcji Pracy 

                                                      
19 Próbę do badania wyznaczono ze zbioru dowodów księgowych będących fakturami lub dokumentami 
równoważnymi fakturom i stanowiących podstawę płatności w 2018 r. oraz odpowiadających tym dokumentom 
zapisów księgowych. W celu wyznaczenia tego zbioru dokonano analizy, przedstawionych do kontroli w formie 
elektronicznej, wszystkich pozycji operacji księgowych wykazanych w okresie od 1.01. do 31.12.2018 r. Spośród 
ww. pozycji operacji wyeliminowano zapisy dotyczące: wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych - ze względu 
na niskie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, transakcji o niewielkiej wartości (poniżej 500 zł) oraz zapisów 
objętych badaniem celowym (poza MUS). 
20 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
21 Dz.U. z 2018 r. poz.1986, ze zm.; dalej: ustawa pzp. 
22 Zamówienia udzielono 05.09.2018 r. w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy pzp. 
Zawiadomieniem z 24.07.2018 r. poinformowano w BIP Inspektoratu o unieważnieniu wcześniej prowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego 06.07.2018 r., 
w związku z brakiem ofert na wykonanie zadania (żadna oferta nie wpłynęła do Inspektoratu w wyznaczonym 
terminie).  
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elektronicznego obiegu dokumentów. Powyższe zakupy i usługi remontowo-
budowlane były zgodne z zakresem rzeczowym planu wydatków na 2018 r. 
i uzasadnione z punktu widzenia realizowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 157-159, 445-449, 451-463) 

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

Sprawozdanie o zamówieniach publicznych, udzielonych w 2018 r. przez 
Inspektorat, zamieszczono w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 5.03.2019 r., 
tj. cztery dni po terminie określonym w art. 98 ust. 2 ustawy pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 137-142) 

Okręgowy Inspektor Pracy wyjaśnił, że w Inspektoracie stanowisko specjalisty 
ds. zamówień publicznych jest jednoosobowe. W okresie długotrwałej nieobecności 
pracownicy zatrudnionej na tym stanowisku, zastępowali ją inni pracownicy, którzy 
dzielili między sobą jej obowiązki. Biorąc pod uwagę poważne braki kadrowe, nie 
było możliwości zorganizowania za tą pracownicę pełnego merytorycznego 
i jednoosobowego zastępstwa. Pracownicy ją zastępujący realizowali w pierwszej 
kolejności swoje podstawowe obowiązki i to spowodowało, że nie wszystkie zadania 
(wykonywane za zastępowanych pracowników) mogły być zrealizowane w terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 143-146) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację wydatków określonych 
w planie finansowym Inspektoratu na 2018 r. Zostały one poniesione 
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych 
w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotycząca nieterminowego zamieszczenia w biuletynie Urzędu 
Zamówień Publicznych sprawozdania o udzielonych zamówienia miała charakter 
incydentalny i nie wpłynęła na obniżenie tej oceny. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r. 
Inspektoratu: 
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 

budżetowych (Rb-23),  
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  
- z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 

w układzie zadaniowym (Rb-BZ1); 
- sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 

należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. 
Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo23 i prawidłowo 
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. (akta kontroli str. 226-410) 

                                                      
23 Sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW sporządzone zostały przed upływem terminu (6.02.) 
wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz.138), sprawozdanie Rb-BZ1 przekazano 19.02.2019 r. 
tj. w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. poz. 137), 
sprawozdania Rb-Z i Rb-N przekazano 25.01.2019 r., tj. przed terminem określonym w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych (Dz.U. z 2014 poz.1773). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe. Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
Inspektoratu były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty 
system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
i rzetelności sporządzonych sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym.  

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Monitorowanie stanu należności wymagalnych i prowadzenie na bieżąco 
czynności windykacyjnych. 

2. Wzmocnienie nadzoru nad terminowym zamieszczaniem w biuletynie Urzędu 
Zamówień Publicznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.  

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 Szczecin, dnia    29  marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 
 

Iwona Gołębiewska 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 
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