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Pan
Jarosław Ciura
Świętokrzyski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, 

ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce w dniach 27-28 lutego 2018 roku przeprowadziły: Katarzyna 

Rabajczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i 

Kontroli ŚUW (kierownik zespołu kontrolnego), Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki 

Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (członek zespołu 

kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 99/2018 i Nr 

100/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez 

Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przestrzega 

wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania 

i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, 

zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym organom); 

sprawdzenie przestrzegania w kontrolowanej jednostce przepisów rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zakresie skarg i 

wniosków.



2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przestrzega 

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie terminowości rozpatrywania 

wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie zawartości prowadzonej strony 

Biuletynu Informacji Publicznej WSSE w Kielcach), sprawdzenie przestrzegania w 

kontrolowanej jednostce przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

w zakresie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - oceniam 

pozytywnie z nieprawidłowościami,

- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

przepisów ustawy o dostępie do  informacji publicznej – oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowością.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego1, zwana dalej k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków2. 

Zgodnie z § 7 pkt 19 regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kielcach3, do zadań wspólnych komórek organizacyjnych zależy załatwianie 

skarg i wniosków. 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Artykuł 253 § 1-4 k.p.a. stanowi, że organy państwowe obowiązane są przyjmować 

obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy 

1 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.
2 Dz. U. Nr 5, poz. 46
3 Załącznik do Zarządzenia ŚPWIS Nr 15/2012 z dn. 18.06.2012 r.



organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować 

obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś dni i godziny przyjęć 

powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia 

powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Informacja o dniach i godzinach 

przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki 

organizacyjnej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w Inspektoracie, w widocznym miejscu znajduje się  

czytelna informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków. 

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przyjmuje interesantów                         

w sprawach petycji, skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. od 

7.25 do 15.00,  a dodatkowo w poniedziałki do godz. 15.30. W związku z powyższym należy 

wskazać, iż godziny przyjmowania interesantów w ww. sprawach są zgodnie z dyspozycją art. 253 

§ 1- 4 k.p.a.

Prowadzenie rejestru skarg  i wniosków
W trakcie kontroli ustalono, że w Inspektoracie rejestry prowadzone są elektronicznie 

(system EZD).

Rozpatrywanie skarg i wniosków

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 

kontroli zarejestrowano łącznie 14 skarg (2 skargi przekazano innym organom zgodnie                         

z właściwością, 9 rozpatrzono we własnym zakresie, 2 były w trakcie rozpatrywania - skargi z 2018 

r., a 1 skarga została nieprawidłowo zarejestrowana). W kontrolowanym okresie nie zarejestrowano 

wpływu wniosków. 

Skargi przekazane do załatwienia wg właściwości

W okresie objętym kontrolą Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

przekazał zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową 2 skargi

(wszystkie w 2017 r.).

W trakcie kontroli skarg przekazanych według właściwości stwierdzono: 

 2 skargi złożone na działalność Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego  zostały przekazane  do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w terminie 7 dni, 

z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie wnioskodawców. W pismach  



przekazujących skargi do organu właściwego nie powołano się  na art. 231 k.p.a., który 

stanowi podstawę przekazania skargi. Powyższe stanowi uchybienie.

 w rejestrze skarg i wniosków przekazanych wg właściwości została zarejestrowana skarga 

na bezczynność organu  w zakresie udostępniania informacji publicznej4. Powyższa skarga 

nie jest skargą w rozumieniu przepisów k.p.a. Błędne zaewidencjonowanie pisma w 

rejestrze skarg i wniosków stanowi  uchybienie.

Skargi rozpatrywane bezpośrednio

Kontroli poddano 9 skarg załatwionych bezpośrednio w 2017 r.

Dwie skargi, które wpłynęły w 2018 r. nie zostały objęte działaniami kontrolnymi, ponieważ do 

dnia zakończenia kontroli nie minął termin na ich ustawowe załatwienie.

W trakcie kontroli stwierdzono:

7 skarg uznanych zostało za bezzasadne, 1 skarga za częściowo zasadną, na 1 skargę nie udzielono 

odpowiedzi.

 w przypadku 1 skargi, która zastała uznana  za bezzasadną5 odpowiedź nie zawierała 

pouczenia o treści art. 239 k.p.a. (art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a.), zgodnie z którym,                       

w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego.  Powyższe stanowi  nieprawidłowość.

 W pozostałych przypadkach odpowiedzi na skargę zawierały pouczenie o treści art. 239 

k.p.a., zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.p.a., 

 W przypadku 1 skargi6 pomimo przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego brak jest 

poinformowania skarżących o sposobie załatwienia sprawy (pismo wysłano jedynie do 

organu przekazującego skargę), czym naruszono art. 237 § 3 k.p.a, zgodnie z którym o 

sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Powyższe stanowi 

nieprawidłowość. W pozostałych sprawach skarżący każdorazowo byli informowani o 

sposobie załatwienia skargi.

4 NEP.1411.3.2017
5 Skarga NEP.1410.3.2017
6 Skarga LMIK.1410.1.2017



W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie skargi zostały rozpatrzone w terminach zgodnych z 

przepisami k.p.a., a skarżący zostali poinformowani o sposobie ich załatwienia. 

Dokumentację skarg rozpatrywanych bezpośrednio zarejestrowano pod symbolem 

klasyfikacyjnym 1410 z kat. arch. A, a skarg przekazanych według właściwości symbolem 

klasyfikacyjnym 1411 z kat. arch. B5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów 

zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy 

stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej (…),

II. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego wykonywane było na postawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej.7

W kontrolowanej jednostce zasady dostępu do dokumentów publicznych i korzystania z nich 

zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 3 Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ustalenia procedury 

udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz procedury udostępniania informacji publicznej 

w celu ponownego wykorzystania. Wnioski rozpatrują poszczególne komórki organizacyjne, 

których informacja dotyczy.

Ewidencja wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, prowadzona jest dla każdego wydziału oddzielnie. 

Publikowanie materiałów informacyjnych w serwisie internetowym Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach oraz Biuletynie Informacji Publicznej należy do zakresu 

działania Oddziału Informatyzacji zgodnie z § 11 Regulaminu Organizacyjnego, natomiast nadzór 

merytoryczny w tym zakresie sprawuje Pan Lech Szpaderski – kierownik Oddziału Organizacji, 

Ocen i Analiz Statystycznych. 

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji 

publicznej. Wymienione powyżej dane obejmują: dane teleadresowe, status prawny, tryb działania, 

w tym sposoby i stan przyjmowania i załatwiania spraw oraz rozpatrywanie skarg i wniosków, 

przedmiot działalności, strukturę organizacyjną. Na stronie BIP WSSE w Kielcach zamieszczono 

7 t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrrgqzta


również dane dotyczące majątku, rejestrów i ewidencji, jednostek podległych, przeprowadzonych 

kontroli, dostępu do informacji publicznej oraz ogłoszenia o naborach do pracy i zamówieniach 

publicznych.

W BIP nie wprowadzono danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła 

informację lub odpowiada za treść informacji, danych określających tożsamość osoby, która 

wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej, do czego obowiązane są podmioty 

udostępniające informacje publiczne w BIP zgodnie z art. 8 ust.6 ustawy. Powyższe stanowi 

nieprawidłowość.

W okresie objętym kontrolą do WSSE w Kielcach wpłynęło 48 wniosków w trybie ustawy o 

dostępie do informacji publicznej.  Kontrolą objęto 50% spraw.

Po analizie wszystkich przedstawianych dokumentów stwierdzono, że udostępnienie 

informacji publicznej w zakresie wszystkich złożonych wniosków nastąpiło w ustawowym 

terminie, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy. 

Z analizy przedstawionych spraw wynika, że nie pobrano opłaty od wnioskodawców na 

podstawie art. 15 ustawy, nie odmówiono udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji 

administracyjnej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy oraz nie umorzono postępowania o 

udostępnienie informacji na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy.

Dokumentację wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do 

informacji publicznej oznaczono symbolem 1331 kat. arch. BE5 - zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2018.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków:

 wskazywanie podstawy prawnej przy przekazywaniu skarg do rozpatrzenia innym organom, 

 w rejestrze skarg i wniosków rejestrowanie tylko spraw rozpatrywanych w oparciu                          

o przepisy k.p.a, 

 stosowanie pouczenia o treści art. 239 § 1 w związku z art. 238 Kodeksu postępowania 

administracyjnego w odpowiedziach na skargi, które uznane zostały za nieuzasadnione,

 każdorazowo powiadamianie skarżących o sposobie załatwienia skargi. 



2. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 w prowadzonym Biuletynie Informacji Publicznej wprowadzanie danych określających 

tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danych 

określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji 

Publicznej.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji 

rządowej  od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej,  proszę o podjęcie działań 

mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie poprzez platformę 

e-PUAP, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji 

o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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