
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 14-05-2019

Znak: FN.IV.431.6.2019

Pan 
Tadeusz Kulkiewicz
Świętokrzyski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii w Kielcach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Działalność finansowo – gospodarcza oraz proces realizacji budżetu 
w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii 
w Kielcach w 2018 roku.

Okres objęty 
kontrolą:

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zespół kontrolerów: Dariusz Sierpień – inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu - 
upoważnienie do kontroli 172/2019 z dnia 12 marca 2019 r.,

Magdalena Wójcik – inspektor wojewódzki – członek zespołu - 
upoważnienie do kontroli 173/2019 z dnia 12 marca 2019 r.,

Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki – członek zespołu - 
upoważnienie do kontroli nr 174/2019 z dnia 12 marca 2019 r.

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

Od 15 marca do 1 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia
kontroli: 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 28 ust.1 pkt 1 ustawy 
o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie1 oraz art. 6 
ust. 4 pkt 1 ustawy o Kontroli w administracji rządowej2.
Wystąpienie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 47 
ustawy o Kontroli w administracji rządowej.

Ocena stanu 
faktycznego 
wynikająca z ustaleń 
kontroli:

Pozytywnie oceniono działalność finansowo – gospodarczą oraz 
pozytywnie z uchybieniami proces realizacji budżetu w układzie 
zadaniowym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach3 
w 2018 roku.

Ocena ogólna ustalona została w oparciu o przedstawione poniżej 
wnioski i oceny cząstkowe oraz o przyjęte w Wydziale Kryteria oceny 

1 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234).
2 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach, zwany dalej WIW, Inspektorat,  Jednostka.



działalności jednostek kontrolowanych.4

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Plan finansowy: Plan finansowy wydatków Jednostki w dziale 010 – Rolnictwo 
i łowiectwo rozdziale 01033 – Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii 
na dzień 31.12.2018 r. wynosił 6.286.600 zł., oraz w rozdziale 01022 - 
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt 
i produktach pochodzenia zwierzęcego na dzień 31.12.2018 r. wynosił 
2.689.900 zł.
W okresie 2018 roku Jednostka wydatkowała w rozdziale 01033 środki 
finansowe w kwocie 6.097.708,60 zł, a w rozdziale 01022 wydatkowała 
sumę 2.398.788,97 zł. Łącznie WIW w Kielcach w 2018 roku 
wydatkował w dziale 010 kwotę 8.496.497,57 zł, co potwierdza 
sprawozdanie finansowe Rb-285 za rok 2018 oraz w ewidencja 
księgowa konta 980. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 
410.103,03 zł zgodnie z analityką konta 223 zostały w dniu 31 grudnia 
2018 r. zwrócone na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach. Powyższe zgodne jest z dokumentacją 
źródłową Jednostki, tj. wyciągiem bankowym, ewidencją analityczną 
konta 223, 980 oraz 990. 
Przegląd zmian dokonanych w okresie 2018 roku w planie finansowym 
Jednostki nie wykazał nieprawidłowości w zakresie legalności 
ich wprowadzenia.

Tabelę przedstawiającą zmiany dokonane w planie wydatków 
w rozdziałach 01033 i 01022 w okresie 2018 roku, podpisaną przez 
kontrolujących oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii i Głównego Księgowego załączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności 
zmian dokonanych w planie finansowym w okresie 2018 roku.

Plan finansowy w 
układzie zadaniowym:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach jako dysponent 
III stopnia w Dziale 0106, w Rozdziałach: 010227 oraz 010338, 
w budżecie zadaniowym w 2018 roku realizował:
 Funkcję 21. – Polityka rolna i rybacka: 
 Zadanie 21.3.W – Ochrona zdrowia i dobrostanu Zwierząt oraz 

zdrowia publicznego:
 Podzadanie: 21.3.1.W – Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób 

zakaźnych i dobrostanu zwierząt;
 Podzadanie: 21.3.2.W – Bezpieczeństwo żywności 

pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz 
w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania 
i składowania oraz transportu:

4 Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego na rok 2019.
5 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa okres sprawozdawczy.
6 Dział - Rolnictwo i łowiectwo.
7 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 
zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.
8 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii.



 Działanie: 21.3.1.3.W – Nadzór nad ochroną zdrowia 
i dobrostanu zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych 
zwierząt. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 
w rozdziale 01033 w tym działaniu zaplanowano środki 
finansowe w wysokości 2.931.920 zł. Po zmianach 
dokonanych w planie wydatków w okresie 2018 roku, 
na dzień 31.12.2018 roku wyniósł on 3.010.293 zł.

 Działanie: 21.3.1.3.W, realizowane w rozdziale 01022. 
Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 w działaniu 
zaplanowano środki finansowe w wysokości 131.700 zł. 
Po zmianach dokonanych w planie wydatków w okresie 2018 
roku, plan na dzień 31.12.2018 roku wyniósł on 2.624.260 zł.

 Działanie: 21.3.2.3.W – Nadzór nad zapewnieniem 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. 
Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 w rozdziale 01033 
w tym działaniu zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 2.932.080 zł. Po zmianach dokonanych 
w planie wydatków w okresie 2018 roku, na dzień 
31.12.2018 roku wyniósł on 3.276.307 zł. 

 Działanie: 21.3.2.3.W – realizowane w rozdziale 01022 
zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 w działaniu 
zaplanowano środki finansowe w wysokości 19.300 zł. 
Po zmianach dokonanych w planie wydatków w okresie 2018 
roku, plan na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 65.640 zł.

W okresie całego roku WIW wydatkował środki finansowe 
w rozdziałach 01033 i 01022 w działaniu:

 21.3.1.3.W kwotę – 5.254.803,32 zł
 21.3.2.3.W kwotę - 3.241.694,25 zł

Łącznie Jednostka w 2018 roku wydatkowała, jako dysponent III 
stopnia w dziale 010, w dwóch realizowanych działaniach w układzie 
zadaniowym, kwotę 8.496.497,57 zł, co znajduje potwierdzenie 
w sprawozdaniu finansowym RB-BZ1 za rok 2018 oraz w ewidencji 
księgowej konta 990.
Przegląd zmian dokonanych w okresie 2018 roku w planie finansowym 
wydatków Jednostki w układzie zadaniowym nie wykazał 
nieprawidłowości w zakresie legalności ich wprowadzenia.
Tabelę przedstawiającą zmiany dokonane w planie wydatków 
w układzie zadaniowym w okresie 2018 roku, podpisaną przez 
kontrolujących oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii i Głównego Księgowego załączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności 
zmian dokonanych w planie finansowym wydatków w układzie 
zadaniowym w okresie 2018 roku.

Plan finansowy w 
układzie zadaniowym 

Z dokumentacji źródłowej WIW, tj.: formularza BZCM (plan), analizy 
opisowej (zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody 



realizacja wykonania 
założonych wartości 
mierników:

Świętokrzyskiego w Kielcach) oraz sprawozdania rocznego RB-BZ1 
za 2018 r. wynika, że wykonanie miernika w stosunku do jego wartości 
zaplanowanej przez WIW dla podzadania i działania na przestrzeni 
badanego okresu czasu kształtowało się następująco:

 Podzadanie: 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób 
zakaźnych i dobrostanu zwierząt.
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu 
zwierząt.
Przyjęto trzy mierniki:

o  Stosunek liczby podmiotów lub jednostek skontrolowanych 
do liczby podmiotów lub jednostek nadzorowanych, planowanych 
do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka 
w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych. 
Wartość miernika zaplanowana wg ustawy budżetowej na 2018 r. 
wynosiła 13/13=100%. Przewidywane wykonanie wartości 
na koniec roku budżetowego 9/13=69,23%, natomiast wykonanie 
wyniosło 9/13=69,23%. 

o Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych 
(w% i w szt.). Wartość miernika zaplanowana 
wg ustawy budżetowej na 2018 r. wynosiła 70/32=2,19%. 
Przewidywana wartość miernika na koniec roku budżetowego 
70/32=2,19%, natomiast wykonanie wyniosło 63/35=1,80%. 
Powyższa różnica pomiędzy zaplanowaną wartością miernika, 
a jego wykonaniem spowodowana była mniejszą ilością 
nieprawidłowości w stosunku do większej liczby czynności 
inspekcyjnych.

o Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich 
wykonanych badań w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania 
chorób zakaźnych. Wartość miernika zaplanowana wg ustawy 
budżetowej na 2018 r. wynosiła 17/2703=0,63%. Przewidywane 
wykonanie wartości na koniec roku budżetowego 17/2703=0,63%, 
natomiast rzeczywiste wykonanie wyniosło 9/2911=0,21%. 
Powyższa różnica pomiędzy zaplanowaną wartością miernika, 
a jego wykonaniem spowodowana była mniejszą liczbą dodatnich 
wyników badań w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt w stosunku do większej liczby wykonywanych 
badań w zakresie danego działania.

 Podzadanie: 21.3.2.W – Bezpieczeństwo żywności pochodzenia 
zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, 
wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu. 
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia 
zwierzęcego i pasz. Przyjęto 2 mierniki :

o Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych 
do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych 
do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka 
w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego 
i pasz. Wartość miernika zaplanowana wg ustawy budżetowej 
na 2018 r. wynosiła 63/63=100%. Przewidywane wykonanie 



wartości na koniec roku budżetowego 63/63=100%. Natomiast 
rzeczywiste wykonanie wyniosło 69/62=111%. Powyższa różnica 
wynika z przekroczenia planu kontroli.

o Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich 
wykonywanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów 
pochodzenia zwierzęcego i pasz. Wartość miernika zaplanowana 
wg ustawy budżetowej na 2018 r. wynosiła 0/526=0% 
Przewidywana wartość miernika na koniec roku budżetowego oraz  
wykonanie wyniosło 0/526=0%. 

 Działanie: 21.3.1.3.W – Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanu 
zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. 
Cel: Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt 
oraz naruszania norm dotyczących dobrostanu zwierząt.

Przyjęto mierniki:

o Liczba czynności inspekcyjnych na podstawie Planu finansowego 
wg ustawy budżetowej wyniosła 589.086 szt. natomiast wykonanie 
stanowiło 589.034 szt. Różnica powstała na skutek zmniejszonej 
liczby wykazanych czynności inspekcyjnych.

o Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę według 
ustawy budżetowej stanowiła 70/25=2,80 szt. Przewidywane 
wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego 
stanowiło 70/25=2,80 szt., natomiast wykonanie wyniosło 
63/23=2,74 szt.

 Działanie: 21.3.2.3.W– Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. 
Cel: Zapewnienie spełnienia wymagań weterynaryjnych przez 
produkty pochodzenia zwierzęcego i pasz. 

Przyjęto dwa mierniki:

o Liczba nieprawidłowości przypadająca na jedną kontrolę. Plan 
według ustawy budżetowej wynosił 140/70=2,00. Przewidywane 
wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego 
to 140/70=2,00, natomiast wykonanie przez Jednostkę wyniosło 
219/100=2,19. Powyższa różnica wynikała z większej ilości 
przeprowadzonych kontroli oraz liczby nieprawidłowości 
przypadających na jedną kontrolę. 

o Liczba czynności inspekcyjnych zgodnie z ustawą budżetową 
na 2018 r., wyniosła 11.647 szt. Takie też przewidziano wykonanie 
wartości miernika na koniec roku budżetowego. Natomiast 
rzeczywiste wykonanie przez Jednostkę wyniosło 141 szt. 
Na powyższą okoliczność Pan Mariusz Gwardjan Z-ca ŚWLW 
przedstawił pisemne wyjaśnienie, z którego wynika, że brak 
weryfikacji wartości miernika w działaniu 21.3.2.3 w 2018 roku 
został spowodowany trudnościami związanymi z realizacją przez 
Inspektorat dodatkowych zadań wynikających z kryzysu nielegalnej 
produkcji mięsa wołowego. Wyjaśnienie załączono do akt kontroli.

Z okazanej dokumentacji źródłowej WIW wynika, że w 2018 r. 
pomiar wartości mierników dokonywany był w okresach półrocznych. 
Ustalono, że prowadzony w wydziałach WIW scentralizowany 



elektroniczny rejestr kontroli, spisów spraw oraz wykazów, pozwalał 
koordynatorowi ds. budżetu zadaniowego sporządzać stosowne 
zestawienia osiągniętych wartości mierników na poziomie, podzadania 
i realizowanych działań. W oparciu o ww. zestawienia oraz zapisy 
konta 990 sporządzano sprawozdania RB-BZ1 za okres półroczny oraz 
roczny 2018 r. Nadmienić należy, że wspomniane dane dotyczące 
wartości mierników były wykazywane w sprawozdaniu półrocznym 
i rocznym RB-BZ1, a także w półrocznej i rocznej analizie opisowej 
za 2018 r.9 Rozbieżności nie stwierdzono. Wybraną dokumentację, 
o której mowa powyżej zeskanowano i dołączono do akt kontroli.

Nadmienić należy, że w przypadku działania 21.3.2.3.W i miernika 
dotyczącego Liczby czynności inspekcyjnych, rzeczywiste wykonanie 
znacznie odbiegało od założonych wartości. Powyższe winno 
skutkować skorygowaniem wartości miernika, którego jednak nie 
dokonano.
Niniejsze uchybienie wskazuje na konieczność prowadzenia bieżącego
monitorowania założonych celów i wartości osiąganych mierników 
w stosunku do tych założonych.
Wykazane uchybienia zostały omówione na naradzie pokontrolnej, 
a Kierownik Jednostki został poinformowany o konieczności ich 
wyeliminowania w przyszłej działalności.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie z uchybieniami ocenia się nadzór nad monitorowaniem 
wartości osiąganych mierników w stosunku do ich wartości 
zaplanowanej na dany rok na poszczególnych poziomach budżetu 
w układzie zadaniowym.

Wydatki rzeczowe 
i gospodarka kasowa:

Kwoty wykazane w sprawozdaniach miesięcznych Rb-28 i RB-BZ1 
w sprawozdaniach rocznych, zgodne były z zapisami konta 130, 
ewidencją konta 223 oraz zapisami kont pozabilansowych 980, 990 
i 998. Różnic nie stwierdzono.
Skontrolowano wydatki rzeczowe, ujęte w rozdziałach 01022 i 01033 
zrealizowane przez WIW w Kielcach za IV kwartał 2018 r. Dla 
rozdziału 01022, paragrafy:4210, 4230, 4300, 4410 oraz dla rozdziału 
01033, paragrafy: 4210, 4230, 4260, 4300, 4360, 4410, 4430, 4550, 
6060.
Badano m.in. zgodność wydatków z planem finansowym Jednostki 
oraz dekretację znajdującą się na dokumentach księgowych oraz 
terminowość zapłaty.
W rozdziale 01033 sprawdzono wydatki rzeczowe i majątkowe 
na łączną kwotę 3.021.131,41 zł, co stanowiło 35 % ogółu 
wykorzystanych środków. W rozdziale 01022 sprawdzono kwotę: 
45.795,71 zł tj. 1,90 % ogółu wykorzystanych środków w tym 
rozdziale. 
Ponadto sprawdzono procedurę wyboru dostawcy w postępowaniu 
nr AD.272.2.1.2018 o wartości 175.068,20 zł i postępowaniu 
o wartości 109.086,90 zł, tj. poniżej progu 30 tyś. euro. 

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie zobowiązań w wysokości 
331.805,78 zł, wykazanych w sprawozdaniu rocznym Rb-28 

9 Załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody Świętokrzyskiego.



Inspektoratu, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w Na wymienioną 
powyżej kwotę składała się wypłata dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok dla pracowników WIW (tzw. 
„13-tka”) w wysokości 309.335,65 zł  oraz zapłata różnych należności, 
których potwierdzenia zrealizowanych zakupów wpłynęły do Jednostki 
po dniu 31.12.2018 r. 
Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w Wojewódzkim 
Inspektoracie Weterynarii w Kielcach zostały uregulowane 
załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2015 Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 30 stycznia 
2015 r. Instrukcja gospodarki wartościami pieniężnymi (zw. Kasową)10. 
Jednostka posiada dwa punkty stanowiskowe obsługi gotówkowej które 
znajdują się w siedzibie WIW. 

Kontroli poddano raporty kasowe za okres od października 
do grudnia 2018 r. Ustalono, że zawierały one: datę przeprowadzenia 
operacji księgowej, treść danej operacji, podział konta Winien i Ma, 
kwoty przychodu i rozchodu, numer raportu kasowego (RK …/D/2018 
lub RK …/W/2018), stan kasy na koniec miesiąca oraz symbol konta. 
W skontrolowanych raportach nie stwierdzono nieprawidłowości. Opis 
prowadzenia gospodarki kasowej w Jednostce zawarto w załączniku 
nr 5 – Gospodarka kasowa do arkusza ustaleń.

Skontrolowane dowody źródłowe każdorazowo sprawdzano 
przed ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-
rachunkowym oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego 
upoważnione, z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz 
klasyfikacji w układzie budżetu zadaniowego. Zestawienie 
tabelaryczne skontrolowanych wydatków poniesionych przez 
Jednostkę w 2018 r., podpisane przez kontrolujących oraz 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz 
Głównego Księgowego dołączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie prawidłowości 
wydatkowania środków finansowych.

Zamówienia 
publiczne – wydatki 
z rozdziału 01033 i 
§§ 6060, 4210, 4300:

W trakcie badania wydatków skontrolowano procedurę wyboru 
dostawcy w zamówieniu publicznym nr AD.272.2.1.2018 
pn. „Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych 
dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu 
Higieny Weterynaryjnej w Kielcach 8 pakietów”. Tryb udzielenia 
zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 
równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp11. 
Szacowana wartość zamówienia wynosiła łącznie 150.310,08 zł, 
co stanowiło równowartość kwoty 34.860,98 €; wg przelicznika 
1€=4,3117 zł. Zamówienie podzielone zostało na 8 części, z których  
każda wyceniona była oddzielnie. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego wybrano:

Cena 

10 Zwana dalej Załącznik nr 3 lub Instrukcja Kasowa.
11 Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, oraz z 
2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 , 1693 i 2215).

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0031/39874/Ustawa-Pzp_tekst-ujednolicony_stan-na-01.01.2019.docx
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0031/39874/Ustawa-Pzp_tekst-ujednolicony_stan-na-01.01.2019.docx


Nr  
pakietu

Nazwa pakietu Dostawca brutto 
w zł

1. Antygeny i surowice do badań 
immunologicznych

CZMiW CENTROWET-
CEZAL Sp. z o.o. 
Ul. Dąbrowskiego 133/135; 
60-543 Poznań

27.681,68

2. Testy do badań w kierunku NZK Biuro Handlowo 
Techniczne ANIMAL 
TRADE Sp. z o.o. ul. 
Wyczółki 75; 02-820 
Warszawa

3.065,04

3. Testy do badań w kierunku
Enzootycznej białaczki bydła

PPH ESKULAP Sp. j. M. 
Furyk. J Matłosz 
Ul. Elsnera 6; 44-105 
Gliwice

11.070,00

4. Testy do badań w kierunku
Klasycznego pomoru świń

PPH ESKULAP Sp. j. M. 
Furyk. J Matłosz 
Ul. Elsnera 6; 44-105 
Gliwice

31.980,00

5. Testy do badań w kierunku choroby 
Aujeszky'ego

PPH ESKULAP Sp. j. M. 
Furyk. J Matłosz 
Ul. Elsnera 6; 44-105 
Gliwice

75.276,00

6. Testy do badań w kierunku IBR/IPV Biuro Handlowo 
Techniczne ANIMAL 
TRADE Sp. z o.o. ul. 
Wyczółki 75; 02-820 
Warszawa

3.024,00

7. Testy do badań w kierunku Gorączki 
Q

PPH ESKULAP Sp. j. M. 
Furyk, J Matłosz 
Ul. Elsnera 6; 44-105 
Gliwice

10.332,00

8. Konjugaty STERBIOS Sp. z o.o. Ul. 
Rakowiecka 36/31 9a; 02-
532 Warszawa

12.639,48

Łączna wartość zawartych umów wyniosła 175.068,20 zł. 
Szczegółowy opis wyboru dostawców zawiera załącznik nr 4 
do arkusza ustaleń.

Ponadto sprawdzono trzy postępowania o wartości nieprzekraczającej 
równowartość kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Pzp tj.:

1. Dostawa i montaż inkubatora z chłodzeniem wraz z wzorcowaniem.
2. Dostawa sprzętu komputerowego.
3. Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania 

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z ZHW 
w Kielcach. 

Szczegółowy opis wyboru dostawców i usługodawcy 
w  przeprowadzonych w 2018 roku zamówieniach publicznych 
opisano w załącznikach 4a, 4b i 4c do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się przeprowadzone procedury wyboru 
dostawców/usługodawcy w opisanych powyżej w przeprowadzonych 
postępowaniach w Inspektoracie.

Regulamin 
organizacyjny

Regulamin Organizacyjny obowiązujący w 2018 roku w Wojewódzkim 
Inspektoracie Weterynarii w Kielcach został wprowadzony 
Zarządzeniem Nr 14/2010 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza 



Weterynarii w Kielcach z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu w Kielcach. Regulamin 
Organizacyjny WIW w Kielcach jest załącznikiem do Zarządzenia 
Nr 14/2010.

Zgodnie z postanowieniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 
I Regulaminu, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach 
kieruje Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Inspektorat 
zapewnia obsługę realizacji zadań Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 o Inspekcji Weterynaryjnej12 oraz z odrębnych ustaw jako dysponenta 
środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach 
publicznych13. Aktualizację do Regulaminu Organizacyjnego WIW 
w Kielcach wprowadzono Zarządzeniem Nr 12/2012 Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 czerwca 2012 roku 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego oraz Zarządzeniem nr 7/2015 Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 14 maja 2015 roku 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach 
Regulamin organizacyjny reguluje kwestie zarządzania, przepływu 
informacji oraz obiegu dokumentów w jednostce. 

Jak ustalono, opisany powyżej regulamin nie obejmuje 
działań/procedur związanych z funkcjonującym w Jednostce budżetem 
zadaniowym. Inspektorat posiada dwa wyodrębnione stanowiska 
koordynatorów ds. budżetu zadaniowego (od strony finansowej budżetu 
i merytorycznej – monitoringu wartości osiąganych mierników). Jednak 
nie ujęto tych stanowisk w funkcjonującej strukturze organizacyjnej 
Jednostki oraz udziału poszczególnych komórek organizacyjnych 
w przepływie informacji, monitoringu oraz odpowiedzialności 
za prawidłowe funkcjonowanie budżetu w układzie zadaniowym 
na poszczególnych jego poziomach. Szczegółowy opis funkcjonowania 
Regulaminu Organizacyjnego w jednostce zawiera załącznik 
nr 4 do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie z uchybieniami ocenia się funkcjonujący w Jednostce 
Regulamin Organizacyjny. 

Kontrola zarządcza: Zarządzeniem Nr 8/2010 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii w Kielcach z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie Kontroli 
zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach 
określono standardy kontroli zarządczej zawarte w załączniku 
Nr 8/2010 do wydanego zarządzenia. Nadmienić należy, 
że funkcjonująca w Jednostce Kontrola zarządcza nie zawiera żadnych 
opisanych procedur oraz zdefiniowanych ryzyk w zakresie 
funkcjonującego budżetu w układzie zadaniowym, w szczególności 
wymogu nadzoru nad stopniem realizacji założonych celów oraz 
osiąganych wartości mierników na poszczególnych poziomach budżetu 
zadaniowego. Powyższe w roku 2018 skutkowało brakiem weryfikacji 

12 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.
13 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)



osiąganych wartości mierników w stosunku do ich planowanych 
wartości. Za rok 2018 Jednostka udostępniła kontrolującym 
opracowany Plan kontroli wraz z dokumentami potwierdzającymi 
ich wykonanie, oświadczenie Kierownika Jednostki o stanie kontroli 
zarządczej sporządzone i podpisane przez Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniu 27 marca 2018 r. 
Powyższe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 grudnia 
2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej 
(Dz. U. z 2010 r. nr 238; poz. 1581), winno zostać opublikowane 
na stronie BIP Inspektoratu, Do dnia zakończenia kontroli nie 
udostępniono kontrolującym Sprawozdania z wykonania planu kontroli 
za rok 2018. Szczegółowy opis funkcjonowania kontroli zarządczej 
w Inspektoracie zawarto w załączniku Nr 3 do arkusza ustaleń. 
Wykazane uchybienia zostały omówione na naradzie pokontrolnej, 
a Kierownik Jednostki został poinformowany o konieczności ich 
wyeliminowania w przyszłej działalności.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność Jednostki w zakresie 
funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dochody oraz 
terminowość ich 
przekazywania:

Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27 sporządzonym na dzień 
31.12.2018 r. zgodne były z zapisami konta 221, 223 wg paragrafów 
oraz konta 130. Kontroli poddano terminowość odprowadzania 
dochodów Skarbu Państwa, w myśl przepisów zawartych w art. 255 
ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach 
publicznych14 wykazanych we wspomnianym sprawozdaniu. Poddane 
kontroli dochody uzyskane przez WIW w Kielcach w IV kwartale 2018 
r. należne Skarbowi Państwa przekazane zostały zgodnie z ww. 
przepisami.

Tabele dotyczące terminowości odprowadzania dochodów 
należnych Skarbowi Państwa podpisane przez kontrolujących oraz 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Głównego 
Księgowego załączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie terminowości 
odprowadzania dochodów należnych Skarbowi Państwa.

Wykorzystanie 
samochodów 
służbowych 
i rozliczenie zużycia 
paliwa:

Skontrolowano sposób wykorzystania 5 z 10, posiadanych przez 
Jednostkę, samochodów służbowych:

 Skoda Octavia o numerze rejestracyjnym TK 2060S, roku produkcji: 
2016, pojemności silnika: 1400, normy eksploatacyjnej: 6,2, 
pojemności zbiornika: 60 l, rodzaj paliwa: benzyna,

 Kia Cee’d o numerze rejestracyjnym TK 4923G, roku produkcji: 
2010, pojemności silnika: 1600, normy eksploatacyjnej: 7,6, 
pojemności zbiornika: 55 l, rodzaj paliwa: benzyna,

 Kia Cee’d o numerze rejestracyjnym TK 7036H, roku produkcji: 
2011, pojemności silnika:1600, normy eksploatacyjnej: 7,2, 
pojemności zbiornika: 55 l, rodzaj paliwa: benzyna.

 Kia Cee’d o numerze rejestracyjnym TK0 0800L, roku produkcji: 

14 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.

http://www.infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2010&num=238&poz=1581&str=0001
http://www.infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2010&num=238&poz=1581&str=0001
http://www.infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2010&num=238&poz=1581&str=0001


2031, pojemności silnika: 1600, normy eksploatacyjnej: 6,2, 
pojemności zbiornika: 55 l, rodzaj paliwa: benzyna.

 Fiat Doblo o numerze rejestracyjnym TK 6085T, roku produkcji: 
2017, pojemności silnika: 1400, normy eksploatacyjnej: 9,5, 
pojemności zbiornika: 60 l, rodzaj paliwa: benzyna.

Weryfikacji dokonano na podstawie kart drogowych pojazdów 
sporządzonych w okresie III kwartału 2018 r. dla wyżej wymienionych 
pojazdów. Ustalono, że w kartach drogowych zawarto dane dotyczące 
użytkowanego samochodu, oraz wszystkie wymagane wpisy 
i adnotacje. Na podstawie kart drogowych pojazdów wykonano 
tabelaryczne zestawienia miesięczne uwzględniające: przebieg, ilość 
zakupionego paliwa,  zużytego według normy, ilość faktycznie 
zużytego, oszczędności i przekroczenia zużycia paliwa ponad ustaloną 
normę. 

Po weryfikacji miesięcznego zużycia paliwa przez w/w samochody 
służbowe stwierdzono 32 przypadki wykazania nieprawidłowych 
danych w zakresie stanu paliwa na kartach drogowych 
w kontrolowanych samochodach służbowych, 5 przypadków braku 
uzupełnionych pól na miesięcznych kartach eksploatacyjnych, 
4 przypadki błędnego wpisania pojemności zbiornika pojazdu 
na miesięcznych kartach eksploatacyjnych, 2 przypadki omyłkowego 
wpisania godzin wyjazdu i powrotu pojazdu, po 1 przypadku braku 
podpisu pod stanem paliwa przy otrzymaniu karty i stanem paliwa przy 
zwrocie karty oraz 1 przypadek wpisania błędnej daty na karcie 
pojazdu. 

Na kartach drogowych w rubrykach „stan paliwa przy otrzymaniu 
karty” i/bądź „stan paliwa przy zwrocie karty” widnieją ilości paliwa 
przekraczające, od 0,59 litra do 41,27 litrów pojemność zbiorników 
kontrolowanych pojazdów służbowych. W dniu 18 marca 2019 r. 
Główny specjalista ds. administracyjnych udzielił pisemnego 
wyjaśnienia w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w rozliczaniu 
kart drogowych. Jako przyczynę zaistniałych rozbieżności w zużyciu 
paliwa wymieniono: korzystanie różnych pracowników z danego 
pojazdu służbowego, różnoraki styl jazdy kierujących samochodem 
i w związku z tym, różnorodne zużycie faktyczne podczas jazdy oraz 
brak regularnego tankowania.

Udzielone wyjaśnienie nie wyczerpuje przyczyn występowania tak 
znacznych różnic miedzy fabryczną pojemnością baku a ilościami 
paliwa wpisywanymi do kart drogowych. Szczegółowy opis 
korzystania z samochodów służbowych w WIW w Kielcach znajduje 
się w załączniku nr 6 do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność Jednostki w zakresie 
wykorzystania samochodów służbowych i rozliczenia paliwa.

Inwentaryzacja: Ostatnią pełną inwentaryzację składników majątkowych WIW metodą 
spisu z natury przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2017r. 
Następny termin zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji planowany jest koniec 2021 
roku. 

Okresowa inwentaryzacja majątku WIW w Kielcach przeprowadzona 



została na dzień 31.12.2018 r. w drodze spisu z natury, porównania 
danych z ksiąg rachunkowych oraz poprzez weryfikację sald. 
Na wniosek Głównej Księgowej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
uruchomienia procedury inwentaryzacyjnej na 2018 r. i wydania 
zarządzenia w tej sprawie, Kierownik Jednostki zaakceptował wiosek 
oraz wydał Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 r15. W załączniku 
nr 1 do zarządzenia nr 18/2018 załączono Harmonogram i terminarz 
inwentaryzacji przeprowadzonej w 2018 r., w którym określono termin 
przeprowadzenia spisu w okresie od 10.12.2018 do 31.12.2018 r. 
Do przeprowadzenia czynności w drodze spisu z natury powołano 
Komisję Inwentaryzacyjną której skład stanowiło 5 pracowników WIW 
w Kielcach. Do czynności inwentaryzacyjnych w drodze spisu z natury 
powołano w dniu 07.12.2018 r. trzy zespoły spisowe w składzie 
po 3 pracowników w każdym z nich.

Zgodnie z danymi zawartymi w Sprawozdaniu końcowym z dnia 
15 stycznia 2019 r. inwentaryzacja nie wykazała różnic. Szczegółowy 
opis przeprowadzonej inwentaryzacji w 2018 r. zawarto w załączniku 
Nr 8 do arkusza ustaleń.

Pouczenie: Kontrola działalności Jednostki w badanym zakresie nie wykazała 
nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli 
w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Katarzyna  Świercz
Dyrektor Wydziału

Wydział Finansów i Budżetu 

15 Zarządzenie nr 18/2018 ŚWLW w Kielcach z dnia 03.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2018 r., 
zwane dalej: Zarządzenie nr 1 lub Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji.
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