
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 03-04-2020

Znak: FN.IV.431.5.2020

 
Pani
Urszula Łutczyk 
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor 
Inspekcji Handlowej w Kielcach

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Zakres kontroli: Działalność finansowo – gospodarcza oraz proces realizacji budżetu 
w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 
Handlowej w Kielcach w 2019 roku.

Okres objęty kontrolą: Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zespół kontrolerów: Tomasz Płachta – Kierownik Oddziału – przewodniczący zespołu - 
upoważnienie do kontroli nr 124/2020 z dnia 2 marca 2020 r.,
Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki – członek zespołu - 
upoważnienie do kontroli nr 123/2020 z dnia 2 marca 2020 r.

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

od 5 do 13 marca 2020 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 w Wojewódzkim 
Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach3 w 2019 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 2019 r. poz. 1464).
2 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).
3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, zwany dalej WIIH, Inspektorat, Jednostka.



działalności jednostek kontrolowanych4.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Plan finansowy: Plan finansowy wydatków Jednostki w dziale 500 – Handel, rozdziale 
50001 – Inspekcja Handlowa, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 
3.978.467,00 zł. W rozdziale 50001 w 2019 roku Jednostka 
wydatkowała środki w kwocie 3.896.621,07 zł, co potwierdza 
sprawozdanie Rb-285 za 2019 rok. Niewykorzystane środki finansowe 
w kwocie 81.845,93 zł zostały zwrócone na rachunek 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 
co potwierdzają zapisy na wyciągach bankowych nr: 42 z 15 lipca, 
82 z 30 grudnia oraz nr 83 z dnia 31 grudnia 2019 r. Powyższe 
ustalenia potwierdzają zapisy dokumentacji finansowo-księgowej 
WIIH oraz sprawozdanie miesięczne Rb-28 sporządzone na dzień 
31 grudnia 2019 r. Przegląd zmian dokonanych w 2019 roku w planie 
finansowym Jednostki nie wykazał nieprawidłowości w zakresie 
legalności ich wprowadzenia.

Tabelę przedstawiającą wszystkie zmiany dokonane w planie 
wydatków w rozdziale 50001 w 2019 roku, podpisaną przez 
kontrolujących oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Inspekcji Handlowej i Głównego Księgowego załączono 
do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności 
zmian dokonanych w planie finansowym w okresie 2019 roku.

Plan finansowy w 
układzie zadaniowym 
realizacja wykonania 
założonych wartości 
mierników:

Z dokumentacji źródłowej WIIH, tj.: formularza BZCM (plan), 
analizy opisowej (zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody 
Świętokrzyskiego w Kielcach) oraz sprawozdania RB-BZ1 
za I półrocze oraz za rok 2019 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: 6.5.2.W Ochrona Konsumentów i nadzór rynku, 
 => cel: Eliminowanie nieprawidłowości występujących 

w obrocie towarowym artykułów żywnościowych, 
nieżywnościowych oraz podnoszenie poziomu usług, a także 
prowadzenie mediacji w celu ochrony indywidualnych 
interesów konsumentów.

 przyjęto 1 miernik:
Stosunek liczby kontroli wykonanych do kontroli 
zaplanowanych w %. Wartość miernika zaplanowana 

4 Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego na rok 2020.
5 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa okres sprawozdawczy: rok 2019.



wg ustawy budżetowej na 2019 r. wynosiła 100% 
(800/800)x100%. Przewidywane wykonanie wartości 
na koniec roku budżetowego 100% (800/800)x100%. 
Natomiast rzeczywiste wykonanie wyniosło 100,25% 
(802/800)x100%.

 Działanie: 6.5.2.2.W Realizacja kontroli w zakresie żywności, 
produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw.

 => cel: Eliminowanie z rynku handlowego produktów 
o niewłaściwej jakości handlowej.

 przyjęto 1 miernik:
Stosunek liczby produktów zakwestionowanych do ogólnej 
liczby produktów skontrolowanych w %. Wartość miernika 
zaplanowana wg ustawy budżetowej na 2019 r. wynosiła 
20% (1550/7411)x100%. Przewidywane wykonanie 
wartości na koniec roku budżetowego 
20%(1550/7411)x100%. Natomiast rzeczywiste 
wykonanie wyniosło 19,38% (1604/8275)x100%.

W Załączniku Nr 46 do sprawozdania RB-BZ1 za 2019 
rok z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie osiągniętych wartości 
mierników i ich ewentualnych odchyleń określono, że: w pierwszym 
mierniku – realizacja przyjętego planu odbyła się zgodnie 
z założeniami, w drugim mierniku - odchylenie miernika może 
świadczyć o nieznacznej poprawie jakości skontrolowanych 
produktów. 

W Jednostce przyjęto system monitorowania realizacji zadań 
w systemie półrocznym. Za jego realizację ponoszą 
odpowiedzialność: w zakresie merytorycznym – ŚWIIH i pełniący 
funkcję koordynatora ds. realizacji wartości mierników – 
Pan Wojciech Kobylarz. W zakresie finansowym -  Główny 
Księgowy - Jolanta Rutkowska. Zauważyć należy, że dane dotyczące 
uzyskanych wartości mierników wykazywanych w sprawozdaniu 
rocznym RB-BZ1, a także opisanych w rocznej analizie opisowej7 
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 

6 Analiza opisowa do sprawozdania RB-BZ1, zwana dalej Załącznik nr 4. 
7 Załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody Świętokrzyskiego.



na 2019 rok na poszczególnych poziomach budżetu w układzie 
zadaniowym.

Wydatki rzeczowe 
i gospodarka kasowa:

Kwoty wykazane w kolejnych sprawozdaniach Rb-28 i RB-BZ1 
za 2019 rok, zgodne były z zapisami konta 130 wg paragrafów 
i zapisami kont pozabilansowych 980, 998. Różnic nie stwierdzono. 
Skontrolowano wydatki rzeczowe, ujęte w rozdziale 50001 
zrealizowane przez WIIH w Kielcach w 2019 r. w następujących 
paragrafach: 3020, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4400, 
4410, 4430, 4440, 4480, 4550, 4700.
Badano m.in. zgodność poniesionych wydatków z planem 
finansowym Jednostki oraz sposób opisu dokumentów, ich dekretację 
znajdującą się na dokumentach oraz terminowość zapłaty. 

W trakcie kontroli ustalono, że na dzień 31 grudnia 2019 r. 
w WIIH w Kielcach stan zobowiązań wynosił 227.989,39 zł. 
Na wymienioną powyżej kwotę składała się wypłata dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2019 
rok dla pracowników Jednostki (tzw. „13-tka”) oraz dwie faktury 
za zakup paliwa do pojazdów służbowych.

Skontrolowane dowody źródłowe Inspektoratu potwierdzające 
poniesione wydatki każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją 
pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 
oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione. 
Skontrolowane dokumenty źródłowe posiadały pełną klasyfikację 
budżetową w układzie tradycyjnym. Zestawienie tabelaryczne 
skontrolowanych dokumentów wg paragrafów wydatkowych 
poniesionych przez Jednostkę w 2019 r., podpisane przez 
kontrolujących oraz Kierownika Jednostki i Głównego Księgowego 
dołączono do akt kontroli.

Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w Wojewódzkim 
Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach określa rozdział 
w załączniku Nr 5 do Zarządzenia nr 18/2017 Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach z dnia 
4 grudnia 2017 r.8 Kontroli poddano raporty kasowe za okres 
od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. Wszystkie raporty kasowe zawierały: 
datę przeprowadzenia operacji księgowej, numer dokumentu, treść 
danej operacji, konto przeciwstawne, kwoty przychodu i rozchodu, 
numer raportu kasowego (Raport Kasowy …/2019), stan kasy 
poprzednio oraz stan obecny. Wypłat gotówki dokonywano 
na podstawie dokumentów takich jak: KP, KW, faktury. 

Jednostka posiada pogotowie kasowe w wysokości 5.000,00 zł. 
W trakcie kontroli dokonano porównania wyżej wymienionych 
Raportów kasowych z analityką konta 101 za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2019 r. Różnic nie stwierdzono. 

8 w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji handlowej w Kielcach zasad (polityki) rachunkowości.



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

Regulamin 
organizacyjny

Regulamin Organizacyjny obowiązujący w 2019 roku 
w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach 
został wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2017 Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach z dnia 
27 lipca 2017 roku9. 
Zgodnie z postanowieniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 
Nr I Regulaminu, Inspektorat jest aparatem pomocniczym 
Wojewódzkiego Inspektora, który wykonuje w imieniu Wojewody 
zadania i kompetencje określone w stosownych ustawach 
oraz w odrębnych przepisach prawa i wchodzi w skład zespolonej 
administracji rządowej w województwie świętokrzyskim. Jak wynika 
z odrębnych ustaw Inspektorat realizuje zadania ze środków budżetu 
państwa jako dysponent środków budżetowych na zasadach 
określonych w ustawie o finansach publicznych10. Regulamin WIIH 
określa szczegółowe zasady wewnętrznej organizacji i podział 
kompetencji. 
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: Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w WIIH w Kielcach 
zostały ustalone Zarządzeniem Nr 7/2011 ŚWIIH z dnia 6 września 
2011 roku11.
W dokumencie uściślono kwestie związane z kryteriami według 
których powinno wykonywać się zadania dotyczące kontroli 
zarządczej (§2.2), jej standardy (§3) oraz mechanizmy 
funkcjonowania (§7), jak również procedurę oceny funkcjonowania 
kontroli zarządczej w Inspektoracie (§10).
Załącznik nr 1 do ww. zarządzenia określa zasady wstępnej oceny 
celowości zaciągana zobowiązań i dokonywania wydatków, natomiast 
załącznik nr 2 precyzuje zasady kontroli należności. W załączniku 
nr 3 zawarto wzór ankiety do samooceny kontroli zarządczej. 
Aktualizacji istniejących przepisów dokonano następującymi 
dokumentami: Zarządzeniem Nr 5/2013 ŚWIIH w Kielcach z dnia 
16 października 2013 r., Zarządzeniem Nr 4/2014 ŚWIIH z dnia 
12 listopada 2014 r., oraz Zarządzeniem Nr 7/2014 ŚWIIH z dnia 
26 listopada 2014 r.
W trakcie kontroli stwierdzono brak dostosowania regulaminu 
do najnowszych przepisów, co jednak nie skutkowało wydaniem 

9 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego WIIH w Kielcach.
10 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) z późn. zm, zwana dalej Ustawa 
o finansach publicznych.
11 w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach. 



zaleceń. Powyższe uchybienie zostało omówione na rozmowie 
z ŚWIIH oraz Głównym Księgowym Inspektoratu.
 
Z uwagi na fakt zakończenia kontroli w dniu 13 marca 2020 r. 
nie poddano kontroli oświadczenia Kierownika Jednostki o stanie 
kontroli zarządczej za 2019 r. oraz Sprawozdania z wykonania planu 
kontroli za 2019 rok.

Opis procedur dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej 
w Inspektoracie zawarto w załączniku Nr 4 do arkusza ustaleń. 

Ocena cząstkowa: Pozytywnie, mimo uchybienia, ocenia się działalność w zakresie 
procedur dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dochody oraz 
terminowość ich 
przekazywania:

Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27 sporządzonym na dzień 
31 grudnia 2019 r. zgodne były z zapisami konta 130 oraz 
222 wg paragrafów. Kontroli poddano terminowość odprowadzania 
dochodów na rzecz Skarbu Państwa, w myśl przepisów zawartych 
w §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 
2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu 
państwa12 i wykazanych we wspomnianym sprawozdaniu. Kontroli 
poddano dochody uzyskane przez WIIH w Kielcach w całym 2019 r.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono w pięciu 
przypadkach rozbieżności w przekazywaniu dochodów, wykazanych 
w ewidencji a wymaganymi w tym zakresie terminami. Jak wynika 
jednak z wyjaśnień Głównej Księgowej i dołączonych dowodów, 
terminowość odprowadzania należnych dochodów została zachowana, 
a wykazane rozbieżności wynikały z korekty księgowań na kontach 
rozrachunkowych. 

Tabele dotyczące terminowości odprowadzania dochodów 
należnych Skarbowi Państwa podpisane przez kontrolujących, 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 
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:

W 2019 roku WIIH w Kielcach posiadał trzy samochody osobowe 
przeznaczone do celów służbowych o markach: Ford Connect, Fiat 
Tipo oraz Skoda Octavia.

Kontroli poddano karty drogowe następujących samochodów:
- Fiata Tipo za III kwartał 2019 r.,
- Forda Connect za I oraz III kwartał 2019 r. 

 Ustalono, że w kartach drogowych zawarto dane dotyczące 
użytkowanego samochodu oraz wszystkie wymagane wpisy. 
Porównanie z miesięcznymi zestawieniami użytkowania pojazdu nie 

12 Dz.U. 2018 poz. 2225, z późn. zm.



wykazało żadnych różnic. 
W zakresie objętym kontrolą, nie wniesiono uwag do sposobu 
eksploatacji samochodów służbowych w 2019 r. 
Szczegółowy opis wykorzystania samochodu służbowego w WIIH 
w Kielcach znajduje się w załączniku nr 6 do arkusza ustaleń.

Tabele dotyczące rozliczenia paliwa w pojazdach podpisane 
przez kontrolujących, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Inspekcji Handlowej oraz Głównego Księgowego załączono 
do akt kontroli.

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

Inwentaryzacja: Ostatnią, pełną inwentaryzację składników majątkowych WIIH 
metodą spisu z natury przeprowadzono według stanu na dzień 
31 grudnia 2018 r. Kolejna pełna inwentaryzacja składników 
majątkowych, zgodnie z oświadczeniem uzyskanym w trakcie 
kontroli od Głównej Księgowej WIIH odbyła się w styczniu i lutym 
2020 roku, co było związane ze zmianą na stanowisku 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 
od 23 stycznia 2020 r.

Wnioski i pouczenie: Kontrola działalności Jednostki w badanym zakresie nie wykazała 
nieprawidłowości. 
Ponadto 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
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