
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 17-05-2019

Znak: FN.IV.431.7.2019

Pan
Marek Chrapek
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Kielcach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Działalność finansowo – gospodarcza oraz proces realizacji budżetu 
w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 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 232/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.,

Magdalena Wójcik – inspektor wojewódzki – członek zespołu - 
upoważnienie do kontroli 233/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.,
Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki – członek zespołu - 
upoważnienie do kontroli nr 231/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

od 5 do 18 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 proces 
realizacji budżetu w układzie zadaniowym Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach3 w 2018 roku.
Ocena ogólna ustalona została w oparciu o przedstawione poniżej wnioski 

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 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, zwany dalej WIORiN, Inspektorat, Jednostka.



i oceny cząstkowe oraz o przyjęte w Wydziale Kryteria oceny działalności 
jednostek kontrolowanych4.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Plan finansowy: Plan finansowy wydatków Jednostki w dziale 010 – Rolnictwo 
i łowiectwo, rozdziale 01032 –Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
na dzień 31.12.2018 r. wynosił 6.444.216,00 zł. W okresie 2018 roku 
Jednostka wydatkowała w rozdziale 01032 środki finansowe w kwocie 
6.438.536,97 zł, co potwierdza roczne sprawozdanie Rb-285. Różnica 
pomiędzy środkami zaplanowanymi w budżecie Wojewody 
Świętokrzyskiego i przekazanymi Jednostce, a poniesionymi wydatkami 
w 2018 r. stanowiła kwotę 34.146,61 zł. W okresie 2018 r. kontrolowana 
Jednostka przekazywała sukcesywnie niewykorzystane środki finansowe 
na rachunek ŚUW, na łączną kwotę 34.146,61 zł. Na dzień 31.12.2018 r. 
Inspektorat zwrócił całość otrzymanych i niewykorzystanych środków 
pieniężnych. Powyższe zgodne jest z dokumentacją źródłową Jednostki, 
tj. wyciągami bankowymi oraz ewidencją analityczną konta 130 
wg paragrafów oraz konta 980.
Przegląd zmian dokonanych w 2018 roku w planie finansowym Jednostki 
nie wykazał nieprawidłowości w zakresie legalności ich wprowadzenia.

Tabelę przedstawiającą wszystkie zmiany dokonane w planie 
wydatków w rozdziale 01032 w 2018 roku, podpisaną przez 
kontrolujących, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa oraz 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 budżetu 
zadaniowego:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, 
jako dysponent III stopnia, w Dziale 0106, w Rozdziale 010327, 
w układzie budżetu zadaniowego w 2018 roku realizował:

Funkcję 21. – Polityka rolna i rybacka: 
 Zadanie 21.1.W – Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin 

uprawnych,
 Podzadanie: 21.1.3.W – Ochrona roślin i nasiennictwo,

 Działanie: 21.1.3.2.W – Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, 
obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Zgodnie z uchwałą 
budżetową na rok 2018, w tym Działaniu zaplanowano środki 
finansowe w wysokości 1.316.660,00 zł. 
Po zmianach, dokonanych w planie finansowym wydatków 
w 2018 roku, kwota środków finansowych w tym Działaniu, 
na dzień 31.12.2018 roku, wynosiła 1.475.086,00 zł.

 Działanie: 21.1.3.3.W – Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem 
i stosowaniem środków ochrony roślin. Zgodnie z uchwałą 
budżetową na rok 2018, w działaniu, zaplanowano środki 
finansowe w wysokości 4.823.340,00 zł. Po zmianach 

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 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.



dokonanych w planie finansowym wydatków w układzie budżetu 
zadaniowego w 2018 roku, plan na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 
4.969.130,00 zł.

W roku 2018 WIORiN wydatkował następujące środki finansowe:
 Działanie 21.1.3.2.W kwotę – 1.474.434,57 zł,
 Działanie 21.1.3.3.W kwotę – 4.964.102,40 zł.

W 2018 roku Jednostka wydatkowała łącznie, jako dysponent 
III stopnia w układzie realizowanego budżetu zadaniowego, kwotę 
6.438.536,97 zł, co znajduje potwierdzenie w sprawozdaniu finansowym 
RB-BZ1 za rok 2018 oraz w ewidencji księgowej konta 980.
Przegląd zmian dokonanych w 2018 roku w planie finansowym 
wydatków Jednostki, w układzie budżetu zadaniowego, nie wykazał 
nieprawidłowości w zakresie legalności ich wprowadzenia.

Tabelę przedstawiającą wszystkie zmiany dokonane w planie 
wydatków, w układzie budżetu zadaniowego w 2018 roku, podpisaną 
przez kontrolujących, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Główną Księgową 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 
realizacja wykonania 
założonych wartości 
mierników:

Z dokumentacji źródłowej WIORiN, tj.: formularza BZCM (plan), analizy 
opisowej (zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody 
Świętokrzyskiego w Kielcach) oraz sprawozdania rocznego RB-BZ1 
za 2018 r. wynika, że wykonanie wartości mierników w stosunku do ich 
wartości zaplanowanych przez Inspektorat, dla podzadania i działania 
w okresie objętym kontrolą, kształtowało się następująco:

Podzadanie: 21.1.3.W – Ochrona roślin i nasiennictwo;
cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, prawidłowości obrotu 
i stosowania środków ochrony roślin oraz wysokiej jakości materiału 
siewnego. 
Przyjęto trzy mierniki:

o Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby 
podmiotów potencjalnie poddanych kontroli (w szt./szt.). 
Zaplanowana wartość miernika, wg ustawy budżetowej 
na 2018 r., wynosiła 25.718/27.160. Przewidywane wykonanie na 
koniec roku budżetowego, projektowano na 25.718/27.160. 
Natomiast rzeczywista, wykazana wartość miernika - wyniosła 
24.012/27.160 - wg sprawozdania RB-BZ1, (korekta z dnia 
08.03.2019 r). W Załączniku Nr 48 z dnia 26.02.2018 r. 
do sprawozdania RB-BZ1, w uzasadnieniu odchyleń wartości 
miernika podano, że zmiana miernika wynika ze zwiększenia ilości 
przeprowadzonych kontroli w stosunku do planu, oraz zwiększenia 
liczby stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do przyjętych 
w planie.

o Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.). Zaplanowana 

8 Analiza opisowa do sprawozdania RB-BZ1, zwana dalej Załącznik nr 4. 



wartość miernika, wg ustawy budżetowej na 2018 r., wynosiła 
980/25.718. Przewidywaną wartość miernika do wartości 
wykonania, na koniec 2018 roku, zaplanowano na 980/25.718. 
Wykazane rzeczywiste wykonanie wartości miernika wyniosło 
809/24.012. W analizie opisowej do sprawozdania podano,
że przyczyny odchyleń wynikają ze zwiększenia ilości 
przeprowadzonych kontroli w stosunku do planu, oraz zwiększenia 
liczby stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do ujętych 
w planie.

o Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby 
pracowników wykonujących kontrole i badania (w szt./os.). 
Zaplanowana wartość miernika, wg ustawy budżetowej 
na 2018 r., wynosiła 25.718/66. Wykonanie wartości miernika, 
przewidywane na koniec roku budżetowego, zaplanowano 
na 25.718/66, natomiast wykazane, rzeczywiste wykonanie 
wartości miernika wyniosło 24.012/66. W analizie opisowej 
do sprawozdania stwierdzono, że różnica między rzeczywistym 
wykonaniem wartości miernika w stosunku do zaplanowanej 
wynikało ze zwiększenia ilości przeprowadzonych kontroli niż 
zaplanowano.

Działanie: 21.1.3.2.W – Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, obrotem, 
i stosowaniem materiału siewnego. 
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego.
Przyjęto 3 mierniki :

o Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.) według ustawy 
budżetowej wartość miernika wynosiła 130/6.518 szt. 
Przewidywane wykonanie wartości było takie samo jak wg planu. 
Wykazane wykonanie wartości miernika wyniosło 127/6.079. 
Wg pisemnej informacji, zamiana wartości miernika, porównując 
Załącznik Nr 4 do sprawozdania RB-BZ1, wynika ze zmniejszenia 
się ilości nieprawidłowości w stosunku do przeprowadzonych 
kontroli.

o Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby 
podmiotów podlegających kontroli ( w szt./szt. ) według ustawy 
budżetowej stanowił 6.518/510. Przewidywane wykonanie 
wartości miernika na koniec roku budżetowego wynosiło 
6.518/510 szt. Wykazane rzeczywiste wykonanie wartości 
miernika wyniosło 6.079/510. Przyczyną odchyleń wartości 
miernika zgodnie z wyjaśnieniem był wzrost ilości kontroli 
i badań w stosunku do planu.

o Stosunek liczby partii materiału siewnego wycofanego z obrotu 
niespełniającego wymagań do liczby partii materiału siewnego 
poddanego kontroli (w szt./szt.) według ustawy budżetowej 
stanowił 4%, 8/200. Przewidywane wykonanie wartości miernika 
na koniec roku budżetowego stanowiło 4%, 8/200, natomiast 
wykazane wykonanie wyniosło 4,39%, 10/228. 
W uzasadnianiu podano, że zmiana wartości miernika wynikała 
ze zmniejszenia ilości partii materiału siewnego poddanych 
kontroli oraz ilości wycofanych partii nie spełniających wymagań.

Działanie: 21.1.3.3.W – Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem 
i stosowaniem środków ochrony roślin. 



Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz prawidłowego 
stosowania środków ochrony roślin. 
Przyjęto 2 mierniki:

o Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby 
przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.). Zaplanowana 
wartość miernika, wg ustawy budżetowej, wynosiła 850/19.200. 
Natomiast przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec 
2018 roku określono na 850/19.200. Rzeczywiste, wykazane 
w sprawozdaniach, wykonanie wyniosło 682/17.933. Jako 
przyczynę odchyleń wartości miernika od zaplanowanych 
wskazano: zwiększenie ilości przeprowadzonych kontroli 
w stosunku do planu oraz zwiększenie liczby stwierdzonych 
nieprawidłowości w stosunku do zaplanowanych.

o Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby 
podmiotów podlegających kontroli (w szt./szt.) zgodnie z ustawą 
budżetową na 2018 r., wynosił 19.200/26.650 szt. Również 
w takiej wielkości przewidziano wykonanie wartości miernika 
na koniec roku budżetowego, natomiast wykazane wykonanie 
wyniosło 17.933/26.650. W uzasadnieniu podano, że zmiana 
wartości miernika wynikała ze zwiększenia ilości 
przeprowadzonych kontroli w stosunku do planu.

Z okazanej dokumentacji źródłowej wynika, że w 2018 roku 
w Jednostce przyjęto system monitorowania na poziomie zadań, podzadań 
oraz realizowanych działań, w systemie półrocznym i rocznym. Analizy 
realizacji zakładanych celów i przyjętych wartości mierników dokonywał 
Zespół ds. realizacji budżetu zadaniowego, powołany przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w składzie: 
koordynator – Zastępca ŚWIORiN9, kierownicy działów merytorycznych 
oraz Główna Księgowa. Wspomniane powyżej osoby, na półrocze 
i zakończenie roku kalendarzowego, dokonywały oceny stopnia realizacji 
celów w realizowanym budżecie w układzie zadaniowym 
z uwzględnieniem kryteriów skuteczności, efektywności i oszczędności. 
Główna Księgowa sporządzała sprawozdania RB-BZ1 za kolejne okresy 
sprawozdawcze 2018 roku. Nadmienić należy, że dane  dotyczące 
uzyskanych wartości mierników wykazywanych w sprawozdaniu 
półrocznym i rocznym RB-BZ1, a także opisanych w półrocznej i rocznej 
analizie opisowej10 zgodne były z dokumentacją źródłową Jednostki. 
Rozbieżności nie stwierdzono. Wybraną dokumentację, o której mowa 
powyżej zeskanowano i dołączono do akt kontroli.

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

Wydatki rzeczowe 
i gospodarka kasowa:

Kwoty wykazane w kolejnych sprawozdaniach Rb-28 i RB-BZ1 oraz 
w sprawozdaniach rocznych, zgodne były z zapisami konta 130 
wg paragrafów, ewidencją konta 223 oraz zapisami kont pozabilansowych 
980, 998. Różnic nie stwierdzono. Skontrolowano wydatki rzeczowe, 
ujęte w rozdziale 01032 zrealizowane przez WIORiN w Kielcach 

9 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
10 Załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody Świętokrzyskiego.



za IV kwartał 2018 r. w następujących paragrafach: 4210, 4260, 4270, 
4280, 4300, 4360, 4400, 4430, 4550, 4700, 6050, 6060.
Badano m.in.: zgodność poniesionych wydatków z planem finansowym 
Jednostki, sposób opisu dokumentów - ich dekretację oraz terminowość 
zapłaty.
W rozdziale 01032 sprawdzono wydatki rzeczowe i majątkowe na łączną 
kwotę 617.091,50 zł, co stanowi 9,6 % ogółu wydatkowanych środków 
finansowych przez Inspektorat w 2018 roku. 
Sprawdzono również procedurę wyboru Wykonawcy w postępowaniu 
nr WAD272.11.2018 o wartości 256.946,00 zł i postępowaniu 
WAD.272.13.2018 o wartości 10.270,00 zł, tj. poniżej progu 30 tys. euro. 

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie zobowiązań w wysokości 
345.476,16 zł, wykazanych w sprawozdaniu rocznym 
Rb-28, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Na wymienioną powyżej kwotę 
składała się wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz 
z pochodnymi za 2018 rok, dla pracowników WIORiN (tzw. „13-tka”) 
w wysokości 336.714,12 zł oraz zapłata należności za zakupy, których 
potwierdzenia wpłynęły do Jednostki po dniu 31.12.2018 r.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Głównej Księgowej z dnia 
12 kwietnia 2019 r. WIORiN od dnia 01 stycznia 2017 r. nie prowadzi 
obrotu gotówkowego.

Skontrolowane dowody źródłowe Inspektoratu, potwierdzające 
poniesione wydatki każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a następnie były 
zatwierdzane do wypłaty przez osoby do tego upoważnione. Dokumenty 
poddane kontroli posiadały pełną klasyfikację budżetową w układzie 
tradycyjnym oraz w układzie budżetu zadaniowego. Zestawienie 
tabelaryczne skontrolowanych dokumentów wg paragrafów wydatków 
poniesionych przez Jednostkę w 2018 r., podpisane przez kontrolujących, 
Kierownika Jednostki 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 
01032 i § 6060, 6050

W trakcie badania wydatków skontrolowano procedurę wyboru 
Wykonawcy robót budowlanych w zamówieniu publicznym 
nr WAD.272.11.2018 – zadanie pn „Rozbudowa parteru części 
przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium, wraz z łącznikiem 
do budynku głównego wraz z wyposażeniem - etap III ”. Tryb udzielenia 
zamówienia to przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 
równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp11. Szacowana 
wartość zamówienia wyniosła 187.745,82 zł, co stanowiło równowartość 
kwoty 45.543,34 €. Zamówienie zostało podzielone na 2 odrębne zadania:

Zadanie nr 1 - budowa łącznika między budynkiem głównym 
WIORiN a budynkiem laboratorium oraz roboty wykończeniowe 
w budynku istniejącym. Szacowana wartość zamówienia 130.387,28 zł, 

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


co stanowiło równowartość 30.240,04 €,
Zadanie nr 2 - wykonanie elewacji zewnętrznej budynku. Szacowana 

wartość zamówienia 57.358,28 zł, co stanowiło równowartość 
13.302,94 €.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano:
dla zadania nr 1 ofertę wykonawcy AGAVAT z Kielc, z ceną 
158.670,00 zł. W postępowaniu dotyczącym zadania Nr 2 wystąpiły błędy 
w przedmiarze robót, których nie można było poprawić w związku 
z powyższym postępowanie tej części zamówienia unieważniono zgodnie 
z treścią art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

W postępowaniu nr WAD.272.11.2018 ujawniono następujące 
uchybienie: Zamawiający w SIWZ12 w pkt. XIX ust 2 wymagał, aby 
wadium wnosić przed upływem terminu składania ofert, 
co jest zgodne z treścią art. 45 ust 3 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. W pisemnym wyjaśnieniu 
Kierownika Działu Administracji WIORiN z dnia 18.04.2019 r. 
stwierdzono, że Wykonawca był fizycznie obecny podczas otwarcia ofert 
i dostarczył kopię wniesienia wadium przed otwarciem ofert. Analiza 
dokumentacji przetargowej nie potwierdza pisemnych wyjaśnień 
Kierownika. Zgodnie z treścią Art. 9. ust. 1. Ustawy Pzp. Postępowanie 
o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Dokumentacja 
przeprowadzonych postępowań nie zawierała informacji o obecności 
Wykonawcy przed, jak i podczas otwarcia ofert. 
Ponadto stwierdzono, że WIORiN nie posiadał, od 12.09.2018 roku 
do dnia 18.04.2019 roku, zabezpieczenia finansowego z tytułu 
gwarancji/rękojmi dla Zadania Nr 1 w kwocie 4.760,10 zł, co było 
wymagane zapisami §14 umowy z dnia 04.06.2018 r. Zabezpieczenie 
wniesiono, w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej 
Nr 998-A839283 z dnia 18.04.2019 r., w trakcie trwania kontroli 
w Jednostce. Gwarancja ubezpieczeniowa obowiązywała będzie do dnia 
29.09.2021 r.
        Sprawdzono przebieg powtórzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego nr WAD.272.11.2018 pn:.„Rozbudowa parteru 
części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium wraz z łącznikiem 
do budynku głównego wraz z wyposażeniem – III etap” – Zadanie Nr 2. 
Zasady przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego utrzymano jak dla Zadania Nr 1. Zadanie nr 2, wykonanie 
elewacji zewnętrznej budynku, dla którego szacowana wartość 
zamówienia wynosiła 11.298,82 zł, co stanowiło 2.620,50 €. Notatkę 
z oszacowania wartości zamówienia sporządzono w dniu 23.05.2018 r. 
WIORiN posiadał kosztorys inwestorski opracowany w miesiącu maju 
2018 roku przez Pracownię Projektową PORTAL w Kielcach.
Powyższe roboty opisano kodem Wspólnego Słownika Zamówień 
Publicznych: 45.44.30.00-4 - roboty elewacyjne. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę - 
Firmę Usługowo - Handlowa „AGAVAT” z Kielc. Z Wykonawcą 
zawarto umowę bez numeru w dniu 19.07.2018 roku. Łączna wartość 
umowy brutto wyniosła 10.270,00 zł. 

12 Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia zwana SIWZ.



W trakcie realizacji powyżej opisanych zamówień Inwestor zawarł 
z Wykonawcą robót Aneksy do obowiązujących umów dla Zadań Nr 1 
i Nr 2. Podstawą podpisania aneksów do umów był Protokół konieczności 
Nr 1/2018 z dnia 20.08.2018 r. na wykonanie robót dodatkowych, 
podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz przedstawiciela Inwestora. Podstawą sporządzenia 
Protokołu Konieczności były przepisy Art. 144 ust, 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
Łączna wartość robót dodatkowych była mniejsza niż 15% wartości cen 
brutto zawartych w podpisanych umowach. Ogólna wartość wykonanych 
robót dodatkowych wyniosła: 23.750,00 zł - Zadanie Nr 1 oraz 
1.480,00 zł - Zadanie Nr 2. Wykonane roboty budowlane podstawowe, 
oraz roboty dodatkowe zostały udokumentowane w Dzienniku Budowy 
Nr 246/2016 wydanym w dniu 01.08.2016 roku przez Prezydenta Miasta 
Kielce.
Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie zrealizowanych w 2018 roku robót 
dodatkowych, Jednostka nie posiadała zabezpieczenia finansowego 
należytego wykonania robót w kwocie łącznej 2.523,00 zł w trakcie 
trwania robót, oraz zabezpieczenia z tytułu gwarancji/rękojmi w kwocie 
łącznej 705,90 zł (30% kwoty należnego zabezpieczenia wykonania 
umowy), co było wymagane zapisami §14 zawartych z Wykonawcą 
umów. 

W trakcie kontroli sprawdzono także postępowanie o wartości 
nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp tj.: Zakup wraz z dostawą trzech fabrycznie nowych samochodów 
osobowych. Zamówienie podzielono na 3 odrębne zadania, na które 
Zamawiający przeznaczył 187.920,00 zł. W drodze postępowania 
wybrano dwóch dostawców: Polski Związek motorowy Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie oraz TANDEM Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. 
Łączna kwota wydatkowana na zakup trzech samochodów wyniosła 
188.600,00 zł. Szczegółowy opis wyboru wykonawcy robót oraz 
dostawców samochodów opisano w załączniku nr 4 do Arkusza Ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie z uchybieniami ocenia się przeprowadzone procedury wyboru 
Wykonawcy i Dostawcy oraz proces realizacji zamówienia w opisanych 
powyżej w postępowaniach przetargowych.

Regulamin 
organizacyjny

Regulamin Organizacyjny, obowiązujący w 2018 roku w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, został 
wprowadzony Zarządzeniem Nr 16/2014 Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Inspektoratu w Kielcach.  Regulamin WIORiN określa 
szczegółowe zasady wewnętrznej organizacji i podział kompetencji. 
W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.
Szczegółowy opis funkcjonowania Regulaminu Organizacyjnego 
w jednostce zawiera załącznik nr 2 do arkusza ustaleń.

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

Kontrola zarządcza: Zarządzeniem Nr 14/2014 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zasad 
realizacji i koordynacji obowiązujących w WIORIN w Kielcach procedur 
w systemie kontroli zarządczej wprowadzono procedury dotyczące 



kontroli zarządczej. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, 
że podstawowe mechanizmy kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach regulują: wymienione 
powyżej zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 5.05.2014 r. w sprawie kontroli 
zarządczej, ustalenia wewnętrzne wprowadzone w formie zarządzeń 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz inne 
dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień 
 i odpowiedzialności pracowników. W ramach funkcjonowania kontroli 
zarządczej w Jednostce został sporządzony Roczny plan kontroli 
wewnętrznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Kielcach na 2018 r. Plan ten przewidywał 
przeprowadzenie 33 kontroli w jednostkach organizacyjnych oraz w samej 
Inspekcji. Oświadczenie Kierownika Jednostki o stanie kontroli 
zarządczej, sporządzone i podpisane przez Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, za rok 2018 
z dnia 18.03.2019 r, zgodne 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).
Szczegółowy opis funkcjonowania kontroli zarządczej w Inspektoracie 
zawarto w załączniku Nr 3 do arkusza ustaleń. 

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki dotyczącą wprowadzenia 
procedur 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 i 223, wg paragrafów, 
oraz konta 130. Kontroli poddano terminowość odprowadzania dochodów 
na rzecz 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 
publicznych wykazanych we wspomnianym sprawozdaniu. Poddane 
kontroli dochody uzyskane przez WIORiN w Kielcach w pierwszym 
półroczu 2018 r. należne Skarbowi Państwa przekazane zostały zgodnie 
z w/w przepisami.

Tabele dotyczące terminowości odprowadzania dochodów należnych 
Skarbowi Państwa podpisane przez kontrolujących, Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 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:

WIORiN w Kielcach posiada 22 samochody osobowe przeznaczone 
do celów służbowych. Skontrolowano sposób wykorzystania 4 z 7 
samochodów przydzielonych dla Inspektoratu w Kielcach:
1.Skoda Roomster, rok produkcji 2011, nr rej. TK 4855H, pojemność 
silnika 1390 cm3, pojemność baku 55 l – paliwo Etylina, 42 l – gaz 
płynny. 
2. Dacia Duster, rok produkcji 2015, rr rej. TK 7668N, pojemność silnika 
1598 cm3, pojemność zbiornika 50 l -  paliwo Etylina. 
3. Kia Cee’d, rok produkcji 2014, nr rej. TK 4358 M, pojemność silnika 
1396 cm3, pojemność baku 50 l – paliwo Etylina.
4. Skoda Rapid, rok produkcji 2016, nr rej. TK 2460S, pojemność silnika 

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


1197 cm3, pojemność baku 55 l – paliwo Etylina
Weryfikacji dokonano na podstawie kart drogowych pojazdów 

sporządzonych w okresie II półrocza 2018 r. Ustalono, że w kartach 
drogowych zawarto dane dotyczące użytkowanego samochodu, 
oraz wszystkie wymagane wpisy i adnotacje. Po weryfikacji wybranych 
kart drogowych poproszono o wyjaśnienia w sprawie oszczędności 
paliwa, które są związane z zawyżona normą zużycia paliwa. 
W wyjaśnieniu, uzyskanym od Kierownika Działu Technicznego w dniu 
18 kwietnia 2018 r. podano informacje, że w momencie zauważenia 
różnic miedzy faktyczną ilością zatankowanego paliwa, a ilością 
wynikającą z szacunkowych wskazań wskaźnika paliwa, zostaje powołana 
komisja w celu określenia zużycia paliwa metodą litrażowania 
(w przypadku „przepału”), lub zostaje wyliczone średnie zużycie paliwa 
w ciągu roku (w przypadku „oszczędności”). Następnie pojazd służbowy 
tankowany jest do pełna i rozliczany wg nowej normy zużycia paliwa.
W zakresie objętym kontrolą do sposobu eksploatacji badanych 
samochodów służbowych w 2018 r. uwag nie wniesiono. Szczegółowy 
opis wykorzystania samochodów służbowych w WIORiN w Kielcach 
znajduje się w załączniku nr 6 do arkusza ustaleń.

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

Inwentaryzacja: Pełną inwentaryzację składników majątkowych WIORiN przeprowadzono 
według stanu na dzień 31.12.2018 r. w drodze spisu z natury, porównania 
danych z ksiąg rachunkowych oraz poprzez weryfikację sald. Kierownik 
Jednostki, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Kielcach, zarządzeniem nr 19/2018 z dnia 
8 października 2018 r. zarządził przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji 
w WIORiN w Kielcach oraz w 11 Oddziałach. Dla każdego Oddziału 
powołano trzyosobowe komisje spisowe, natomiast dla Inspektoratu 
w Kielcach w skład komisji wchodziło 8 pracowników. W dniu 
18 października 2018 r. Główna Księgowa przeprowadziła szkolenie 
członków komisji inwentaryzacyjnych. Protokół z przeprowadzonych 
szkoleń został podpisany przez członków komisji inwentaryzacyjnych, 
koordynatora komisji ds. inwentaryzacji oraz Główną Księgową. Zgodnie 
z harmonogramem termin inwentaryzacji przypadał na IV kwartał 2018 r., 
i został zakończony w dniu 15 stycznia 2019 r., co jest zgodne 
z przepisami art. 26 ustawy o rachunkowości. Jak wykazano 
w sprawozdaniu końcowym z dnia 15 stycznia 2019 r. inwentaryzacja 
wykazała różnice. W protokole ujęto zestawienia różnic 
inwentaryzacyjnych na dzień 31.12.2018 r. Zawierało ono 42 pozycje, 
o łącznej wartości 58.563,36 zł, dla pozostałych środków trwałych, 
oraz 7 pozycji, o wartości 443.228,28 zł, dla środków trwałych. 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole końcowym wyniki 
rozliczenia składników majątkowych podlegających inwentaryzacji 
w roku 2018, potwierdzają zgodność ewidencji księgowej WIORiN 
ze stanem rzeczywistym.

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 
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