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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Warszawie w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie1, ul. Płocka 
11/13, 01-231 Warszawa 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Jolanta Koszałka, w okresie od 30 listopada 2017 r. do 16 listopada 2018 r. p.o. 
Okręgowego Inspektora Pracy, od 1 grudnia 2018 r. Okręgowy Inspektor Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

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 Warszawie 

Kontrolerzy 1. Stefan Padzik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/3/2019 z 4 stycznia 2019 r., 

2. Justyna Goszcz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/39/2019 z 22 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2,246-247) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, 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 były 
w szczególności następujące działania kontrolne: 
- analiza wykonania planu dochodów, 
- analiza realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych 

w wyniku wydatkowania środków, 
- analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
- analiza stanu zobowiązań, 
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 

dotyczących sporządzania sprawozdań. 
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie jest jednostką organizacyjną Państwowej 
Inspekcji Pracy3. Inspektorat wraz z oddziałami w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, 

                                                      
1  Dalej także: Inspektorat lub OIP. 
2  Dz.U. z 2019 r. poz. 489.dalej: ustawa o NIK. 
3 Działającą na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 623, ze zm.), 

statutu Państwowej Inspekcji Pracy stanowiącego załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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Radomiu i Siedlcach obejmuje zasięgiem swojego działania województwo 
mazowieckie. Przy Inspektoracie działają organy opiniodawczo-doradcze: Rada do 
Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie i Rada do Spraw Bezpieczeństwa 
Pracy w Rolnictwie. Inspektorat wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Pracy 
w zakresie: sprawowania 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.  

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r.4 dochody Inspektoratu wynosiły 
94,0 tys. zł, natomiast wydatki według planu po zmianach 28 267,2 tys. zł. 
Zrealizowane przez Inspektorat w 2018 r. dochody wyniosły 136,9 tys. zł, a wydatki 
28 124,4 tys. zł. W 2018 r. nie realizowano wydatków z budżetu środków 
europejskich. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie planu finansowego 
Państwowej Inspekcji Pracy –- Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie na 
2018 r.  

W ramach wymienionych powyżej działań kontrolnych w żadnym z obszarów 
wskazanych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości.  

W wyniku kontroli 10,1% wydatków Inspektoratu stwierdzono, że zostały one 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6 i aktach 
wykonawczych.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania budżetowe 
i sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. Zostały one 
sporządzone terminowo, poprawnie pod względem formalno-rachunkowym oraz na 
podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej, stosownie do przepisów 
w sprawie: sprawozdawczości budżetowej7, sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych8, a także sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym9.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W 2018 r. dochody budżetowe OIP zostały zrealizowane w wysokości 136,9 tys. zł 
i były wyższe od zaplanowanych o 45,6% (94,0 tys. zł) oraz niższe od 
zrealizowanych w 2017 r. o 9,6% (151,4 tys. zł). Główne źródło dochodów stanowiły 
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych, które wynosiły 70,5 tys. zł oraz wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które wynosiły 40,1 tys. zł. 
Stanowiły one odpowiednio 51,5% i 29,3% ogółu dochodów budżetowych w 2018 r. 

                                                                                                                                       
z dnia 27 sierpnia 2007 r. oraz zarządzenia nr 16 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2007 r. 
w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy (M.P. Nr 92, poz. 1006). 

4 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 
5 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 

i negatywna.  
6 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 109, ze zm.). 
8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773, ze zm.). 
9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 

zadaniowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1793, ze zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Na koniec 2018 r. należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych 
wyniosły 900,1 tys. zł i były wyższe od należności pozostałych do zapłaty na koniec 
2017 r. o 12% (803,0 tys. zł). W 98,9% dotyczyły one grzywien i kar nałożonych 
przez inspektorów pracy.  

Zaległości netto według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 899,8 tys. zł 
i były o 13,5% wyższe od wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 za 2017 r. (793,0 tys. 
zł). Największe kwoty zaległości dotyczyły wpływów z grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych (747,7 tys. zł) oraz wpływów z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (142,1 tys. zł). Przyczyną 
zwiększających się zaległości była niska ściągalność należności przez organy 
egzekucyjne, tj. naczelników urzędów skarbowych oraz komorników10. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32,43,80-81,173-176, 243)  

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

2. Wydatki 

2.1 Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa zostały zrealizowane przez OIP w kwocie 28 124,4 tys. zł, 
co stanowiło 99,5% planu po zmianach (28 267,2 tys. zł). W porównaniu do roku 
2017 wydatki były większe o 738,3 tys. zł, tj. o 2,7%. Środki wydatkowane zostały 
głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OIP (21 302,6 
tys. zł11, tj. 75,7 % wydatków ogółem).  

Przeciętne zatrudnienie w OIP w 2018 r. wynosiło 212,6 etatu i w porównaniu do 
przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. było o 9,1 etatu niższe. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 
7 004,0 zł i zwiększyło się w porównaniu do roku 2017 (6 861,0 zł) o 2,0%.  

W 2018 r. nie było przypadków realizacji zadań na podstawie innych umów, niż 
umowa o pracę.  

(dowód: akta kontroli str. 33, 35, 38, 187) 

W 2018 r. w porównaniu do 2017 r. struktura wydatków według grup 
ekonomicznych, oprócz wydatków majątkowych, nie uległa istotnym zmianom: 
wydatki bieżące stanowiły 95,6% ogółu wydatków (w 2017 r.: 98,8%), wydatki na 
świadczenia na rzecz osób fizycznych: 0,7% (w 2017 r.:0,7%), wydatki majątkowe: 
3,7% (w 2017 r.: 0,4%). 

Na wydatki bieżące OIP (26 873,5 tys. zł, tj. 99,6 % planu po zmianach) składały się 
głównie: wynagrodzenia i pochodne12 (22 566,1 tys. zł, tj. 99,9% planu po 
zmianach), czynsze za najem pomieszczeń biurowych i garaży (2 574,4 tys. zł), 
zakup usług pozostałych (449,1 tys. zł) ), zakup materiałów i wyposażenia (423,8 
tys. zł). 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 211,9 tys. zł (94,6% 
planu po zmianach) i dotyczyły głównie wypłat ekwiwalentów za używanie i pranie 
odzieży roboczej (182,7 tys. zł) i dofinasowania zakupu okularów korekcyjnych dla 
pracowników OIP (20,9 tys. zł). Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była 
mniejsza liczba wniosków pracowników o refundację zakupionych okularów do 
pracy przy monitorze. 

                                                      
10 Państwowa Inspekcja Pracy w egzekucji należności pieniężnych występuje jako wierzyciel nie mając wpływu na 

prowadzenie egzekucji zgłoszonych należności. Kwoty z tytułu grzywien i opłat (objęte tytułami wykonawczymi) skierowane 
przez OIP w latach 2017 i 2018 celem ich wyegzekwowania przez naczelników urzędów skarbowych wyniosły odpowiednio 
138,2 tys. zł i 195,2 tys. zł, podczas gdy kwoty ściągnięte wyniosły: 11,4 zł w 2017 r. i 16,1 tys. zł w 2018 r. 

11 Bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.  
12 Z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wydatki majątkowe wyniosły 1 039,0 tys. zł (tj. 98,9 % wg planu po zmianach) 
i zostały przeznaczone na realizację trzech zadań: adaptację pomieszczeń na 
potrzeby oddziału terenowego OIP w Ostrołęce (878,7 tys. zł), termomodernizację 
budynku oddziału terenowego OIP w Ostrołęce - I etap (91,6 tys. zł) oraz zakup 
samochodu osobowego marki Hyundai (68,7 tys. zł). W pierwotnym planie 
finansowym przewidziano do realizacji dwa zadania o łącznej wartości 950,0 tys. zł. 
W trakcie roku budżetowego zaistniała konieczność partycypacji w kosztach 
termomodernizacji przekazanego w trwały zarząd budynku przeznaczonego na 
siedzibę oddziału terenowego w Ostrołęce. W związku z tym Okręgowy Inspektor 
Pracy złożył wniosek do Głównego Inspektora Pracy (GIP) o przyznanie środków na 
realizację I etapu termomodernizacji budynku13. Po uzyskaniu zgody Ministra 
Finansów i przekazaniu środków przez GIP, zostały one ujęte w planie finansowym 
z przeznaczeniem na realizację tego zadania. 

 (dowód: akta kontroli str. 5, 16, 29-30, 42, 48-49, 60-62, 78-79, 181-183, 244-
245) 

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 1 638,2 tys. zł i stanowiły 97,8% 
zobowiązań na koniec 2017 r. Dotyczyły one głównie zobowiązań z tytułu 
naliczonego dla pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz 
z pochodnymi (1 460,1 tys. zł) oraz z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 
(99,0 tys. zł). Powyższe kwoty zobowiązań były zgodne z ewidencją księgową – 
saldami kont 201, 231, 229, 234 i 235. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły 
w ciągu roku budżetowego, jak też i na koniec tego okresu, w związku z czym nie 
dokonywano zapłaty odsetek z tytułu nieterminowych płatności. 

(dowód: akta kontroli str. 30, 42, 205-210, 245) 

W 2018 r. OIP, w ramach podzadania pn. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa 
pracy, realizował następujące działania: 

 działalność nadzorczo-kontrolna przestrzegania prawa pracy, na które 
wydatkowano 26 715,4 tys. zł (tj. 95,0 % wydatków ogółem), 

 działalność prewencyjno-promocyjna dotycząca bezpieczeństwa pracy 
i przestrzegania prawa pracy, na które wydatkowano 1 409,0 tys. zł (5,0%).  

(dowód: akta kontroli str.189) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
2 832,4 tys. zł, tj. 10,1% wydatków ogółem OIP. Doboru próby wydatków do badania 
dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 
i dowodów księgowych odpowiadających pozapłacowym wydatkom. Próba została 
wylosowana metodą monetarną (MUS14). Badaniem objęto 41 zapisów księgowych 
o łącznej wartości 2 742,0 tys. zł, w tym w grupie wydatków majątkowych pięć 
zapisów na kwotę 924,5 tys. zł15 oraz w grupie wydatków bieżących pozapłacowych 
36 zapisów na kwotę 1 817,5 tys. zł. Ponadto dobrano celowo dwa zapisy księgowe 
z grupy wydatków inwestycyjnych na kwotę 90,4 tys. zł.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki dokonywano zgodnie 
z planem finansowo–rzeczowym, na zakupy i usługi służące realizacji zadań 
statutowych jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki na adaptację 
i modernizację części budynku dla potrzeb Oddziału Terenowego OIP w Ostrołęce 
zostały poniesione zgodnie z zatwierdzonym programem inwestycji budowlanej 
a zadania te zostały zrealizowane16.  

 (dowód: akta kontroli str.5-8,46,50-52,64-72,76-77) 

                                                      
13 Pisma z dnia 14 i 25 maja 2018 r. 
14 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
15 W tym pomyłkowo zakwalifikowany zapis stornujący lp. nr 486 na kwotę 68,5 tys. zł – przeksięgowanie rozrachunków 

w zakresie robót i dostaw inwestycyjnych.  
16 Na podstawie protokołu oględzin pomieszczeń OIP – Oddziału Terenowego w Ostrołęce, znajdujących się w budynku przy 

ul. Fieldorfa Nila 15. 
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Kontrolą objęto trzy postępowania o zamówienia publiczne17 o łącznej wartości 
227,6 tys. zł, do których nie miała zastosowania ustawa Prawo zamówień 
publicznych18. Postępowania przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie regulacjami wewnętrznymi19. 

(dowód: akta kontroli str. 19-28,39-41, 290-292,299-304,307-326) 

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

2.2 Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 7 992 kontrole z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz zbadali 
81 wypadków przy pracy, tj. odpowiednio o 264 kontroli mniej i o 17 badań 
wypadków więcej niż w 2017 r. Główną przyczyną spadku liczby przeprowadzonych 
kontroli w 2018 r. było nałożenie przez GIP mniejszego limitu liczby kontroli do 
wykonania przez Okręgowy Inspektorat Pracy, z uwagi na m.in. przydzielenie 
dodatkowych zadań wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 
2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni20, 
a także, narastającą z roku na rok, liczbę skarg wpływających do rozpatrzenia. 

W wyniku kontroli wydano 16 346 decyzji nakazowych oraz ujawniono 4 628 
wykroczeń, w wyniku czego wystawiono 2 197 mandatów, skierowano 139 
wniosków do sądu, zastosowano 1 300 środków wychowawczych. W ramach 
działalności prewencyjno-promocyjnej udzielono 47 606 porad prawnych oraz 
zrealizowano 19 programów prewencyjnych i 8 konkursów promujących pożądane 
postawy w zakresie ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, w których 
uczestniczyło 1 205 podmiotów objętych harmonogramem centralnym (tj. podmioty 
uczestniczące w szkoleniu i podejmujące działania informacyjno-promocyjne). 

Sprawozdanie Rb-BZ1 zostało sporządzone przez Inspektorat zgodnie z wytycznymi 
dysponenta głównego 12 części budżetu państwa. Sprawozdanie nie zawierało 
informacji na temat celów i mierników realizacji zadań. Pismem Zastępcy Głównego 
Inspektora Pracy z dnia 25 lipca 2012 r. Inspektorat został poinformowany o decyzji 
Zastępcy GIP o nieujmowaniu przez dysponentów III stopnia w sprawozdaniu RB-
BZ1 celów i mierników w zakresie budżetu zadaniowego. 

(dowód: akta kontroli str.189, 241, 268, 366-368)  

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych za 
rok 2018: 

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23), 

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27), 

 z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28), 

                                                      
17 Przedmiot zamówień objętych kontrolą: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestycji – przebudowa 

budynku na potrzeby OT Ostrołęka” na kwotę 59 655 zł brutto, „Zakup samochodu osobowego na użytek inspektorów pracy” 
na kwotę 68 500 zł brutto, „Wyposażenie Oddziału w Ostrołęce w meble” na kwotę 99 477,23 zł brutto. 

18 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986ze zm., dalej: ustawa Pzp. 
19 Procedury dotyczącej postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota wskazana 

w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Procedura 
wprowadzona Zarządzeniem nr 5 /2012 Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 24 stycznia 2012 r. 

20 Dz. U. z 2019 r. poz. 466. 
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 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 

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). 

Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. Sprawozdania te zostały sporządzone rzetelnie 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym 
i przekazywane były terminowo  odbiorcom określonym w rozporządzeniach 
o sprawozdawczości. Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. 

(dowód: akta kontroli str.188-240,242-245,248-255)  

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania finansowe w zakresie operacji finansowych. 

VI. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 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 Warszawie. 

Warszawa,             marca 2019 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy:  

Stefan Padzik 
 specjalista k.p. 

 
 

Justyna Goszcz 
 główny specjalista k.p. 
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