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Kielce, dnia 02-04-2020
Znak: PNK.III.431.4.2020

Pan
Marek Chrapek
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej Świętokrzyskim Wojewódzkim 

Inspektorem (siedziba: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, 

ul. Wapiennikowa 21a, 25-112 Kielce) w dniach 20-21 lutego 2020 r. przeprowadziły: Hanna 

Janiszewska-Karcz -  inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru 

i Kontroli ŚUW (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Frąszczak – inspektor 

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

kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 69/2020 

i Nr 70/200 z dnia 17 lutego 2020 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego 

przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie  art. 6 ust. 4 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o kontroli w administracji rządowej1 i art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie2.

Zakres kontroli:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor przestrzega wymagań określonych 

w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach 

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.
2 t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464
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wykonawczych3 w odniesieniu do sposobu  przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 

i wniosków, 

2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor przestrzega wymagań określonych 

w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach ustaw 

szczegółowych przy wydawaniu decyzji administracyjnych w I instancji,

3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor przestrzega przepisów ustawy o dostępie 

do informacji publicznej4.

Okres objęty kontrolą: 
1. skargi i wnioski: 1.01.2018 – 12.02.2020

2. decyzje administracyjne: 1.01.2019 – 12.02.2020

3. udostępnianie informacji publicznej na wniosek: 1.01.2018 – 12.02.2020 oraz publikacja 

informacji publicznych w BIP całościowo.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki5:

- organizacja przyjmowania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Inspektora - oceniam pozytywnie. Równocześnie odstępuję od oceny sposobu i terminowości 

rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ze względu na fakt, że zgodnie z okazanym 

rejestrem skarg i wniosków, w okresie objętym kontrolą, do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Inspektora nie wpłynęły żadne skargi i wnioski,

- prawidłowość wydawania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora decyzji 

administracyjnych – oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,

- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora przepisów ustawy 

o dostępie do  informacji publicznej – oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora skarg i wniosków

3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), 
zwana dalej k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
4 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)
5 Wojewoda Świętokrzyski  stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez 
pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z 
uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.
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Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor przyjmuje, rozpatruje i załatwia skargi i wnioski 

w oparciu o przepisy działu VIII „Skargi i wnioski” k.p.a., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz 

rozdziału VI Zasady przyjmowania skarg i wniosków Regulaminu Organizacyjnego 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach stanowiącego załącznik 

do zarządzenia Nr 16/2014 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa z dnia 26 sierpnia 2014 r., który został zatwierdzony przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego w dniu 4 września 2014 r., zwany dalej Regulaminem Organizacyjnym.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego, wszystkie skargi i wnioski wpływające do 

Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wnoszone ustnie do protokołu 

podlegają zarejestrowaniu w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Dział 

Administracyjny Wojewódzkiego Inspektoratu. Kwalifikacja i załatwianie skarg i wniosków należy 

do właściwych komórek organizacyjnych. W przypadku, gdy skarga dotyczy rzeczowego zakresu 

działania kilku komórek Wojewódzki Inspektor ustala komórkę koordynującą (§ 32 ust. 1 i 2). 

Stosownie do § 33 Regulaminu Organizacyjnego, skargi i wnioski rozpatrują: Wojewódzki 

Inspektor, kierownicy oddziałów – gdy sprawa pozostaje we właściwości miejscowej oddziału; 

w przypadku gdy sprawa dotyczy pracowników oddziałów, funkcjonowania lub organizacji 

oddziałów, sprawę rozpatruje Wojewódzki Inspektor.

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 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.

Jak ustalono w trakcie kontroli, informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg 

i wniosków została wywieszona w jednostce w widocznym miejscu, na tablicy ogłoszeń. Zgodnie 

z podanymi informacjami, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 15:30-16:30. 

Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz pracownicy WIORiN 

przyjmują obywateli codziennie w godzinach pracy Inspektoratu tj. 7:30-15:30.
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Wskazane  informacje świadczą o spełnieniu przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Inspektora wymagań nałożonych art. 253 § 1- 4 k.p.a.  

Prowadzenie rejestru skarg  i wniosków oraz rozpatrywanie skarg i wniosków

W rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Inspektora, w kontrolowanym okresie nie odnotowano wpływu żadnej skargi i wniosku, o których 

mowa  w dziale VIII „Skargi i wnioski” k.p.a.

W wyniku kontroli ustalono, że prowadzony rejestr skarg i wniosków ułatwia kontrolę 

przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, do czego zobowiązuje przepis 

art. 254 k.p.a., zgodnie z którym skargi i wnioski składane i przekazywane do organów 

państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów 

organizacji społecznych oraz związane z nimi pism i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje 

w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

 

II. Prawidłowość wydawania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora decyzji 

administracyjnych 

Zgodnie z informacją przedkontrolną w latach 2019 i 2020 organ wydał 285 decyzji: 135 na 

wniosek strony oraz 150 z urzędu. Według nadesłanej informacji w tym okresie, w efekcie 

przeprowadzonych postępowań, decyzje zostały przygotowane merytorycznie przez:

- Dział Nadzoru Fitosanitarnego (3 na wniosek strony, 142 z urzędu)

- Dział Nadzoru Nasiennictwa (129 na wniosek strony, 7 z urzędu)

- Dział Ochrony Roślin i Techniki (1 na wniosek strony, 1 z urzędu)

- Laboratorium Wojewódzkie (dot. zakresu Działu Nadzoru Nasiennego- 2 na wniosek strony).

Kontroli poddano w sumie 30 decyzji, w tym 15 wydanych na wniosek strony oraz 

15 wydanych w wyniku postępowań administracyjnych wszczętych z urzędu. 

Czternaście decyzji na wniosek strony wydanych było w ustawowym terminie, 

wynikającym art. 35 § 3 k.p.a. Na mocy art. 39 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. 

o środkach ochrony roślin6, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor wydaje decyzję zatwierdzającą 

plan zabiegów w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia planu zabiegów. Na tej podstawie 

została wydana decyzja znak: WOR.7140.1.2019 z zachowaniem wskazanego terminu.

6 j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1900
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Zbadane decyzje, wydane na wniosek strony, zawierały następujące elementy określone 

w art. 107 § 1 k.p.a.: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, 

powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie o prawie do wniesienia 

odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 

upoważnionego do wydania decyzji.

W przypadku decyzji znak: WOR.7140.1.2019 nie zawarto pouczenia o prawie 

do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania. Ponieważ obowiązek ten wynika 

z art. 107 § 1 ust. 7 k.p.a., brak ten uznaje się za nieprawidłowość. W pozostałych przypadkach 

zamieszczono przedmiotową informację. 

Za wydanie decyzji znak: WOR.7140.1.2019  pobrano należną opłatę skarbową. Informację 

o tym umieszczono na decyzji, lecz nie potwierdzono jej podpisem osoby dokonującej adnotacji 

określającej wysokość pobranej opłaty skarbowej za jej wydanie (adnotacja umiejscowiona 

na ostatniej stronie, po podpisie organu). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej: wydając wnioskodawcy 

lub dokonującemu zgłoszenia dokument potwierdzający dokonanie czynności urzędowej, 

zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), organ zamieszcza na nim adnotację, 

potwierdzoną podpisem osoby dokonującej adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego, w której określa wysokość uiszczonej opłaty (…), dlatego powyższe stanowi 

uchybienie. 

W aktach 13 spraw wszczętych na wniosek strony znajdowały się potwierdzenia doręczenia 

decyzji stronom postępowania. W aktach spraw o znaku: WLB.7111.4.44.2019 oraz 

WLB.7111.4.82.2019 brak jest dowodów na doręczenie decyzji do wnioskodawcy. W trakcie 

kontroli ustalono, że decyzje były odebrane osobiście, jednak nie ma potwierdzenia odbioru 

w aktach, co należy uznać za uchybienie. 

W ślad za art. 107 § 1 k.p.a. wszystkie decyzje wydane z urzędu zawierają: oznaczenie 

organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, 

rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie o prawie do wniesienia odwołania oraz o prawie do 

zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji.

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a.  o wszczęciu wszystkich postępowań z urzędu zawiadomiono 

strony. 

W przypadku 8 decyzji, w związku z brakiem możliwości wydania decyzji w terminie 

wskazanym w art. 35 § 3 k.p.a., poinformowano strony o nowym terminie załatwienia sprawy. 

Każdorazowo, zgodnie z art. 36 § 1, w pismach zawarto przyczyny zwłoki, konkretny termin 
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załatwienia sprawy oraz pouczono o prawie do wniesienia ponaglenia. W przypadku sprawy znak: 

WNF.7140.15.2019 nowy termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 9 stycznia 2020 r. 

Decyzja nosi tożsamą datę, jednak została wysłana 10 stycznia 2020 r. - data stempla pocztowego. 

Na podstawie art. 57 § 5 pkt 1 i 2 k.p.a. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 

pismo zostało: 

1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za 

poświadczeniem przedłożenia, do organu administracji publicznej, 

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego(…).

W związku powyższym wskazaną decyzję należy uznać za wydaną z przekroczeniem terminu 

określonego w art. 35 k.p.a., co stanowi nieprawidłowość.

III. Przestrzeganie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora przepisów ustawy 

o dostępie do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 

wykonywane było na postawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej7, zwana dalej ustawą i zarządzenia Nr 7/2018 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zasad udostępniania 

informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, 

zwane dalej zarządzeniem. Realizacja zadań z zakresu informacji publicznej w WIORiN 

w Kielcach należy do zadań Działu Administracyjnego, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 2  Regulaminu 

Organizacyjnego.

Zgodnie z ww. zarządzeniem, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Kielcach informację publiczną udostępnia Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska. Dział merytoryczny, z zakresu właściwości rzeczowej którego dotyczy wniosek 

o udostępnienie informacji: dokonuje oceny zasadności bądź braku zasadności udostępnienia 

informacji; w razie niemożności udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we 

wniosku, zajmuje stanowisko w przedmiocie przyczyn braku możliwości udostępnienia informacji 

zgodnie z wnioskiem a następnie wskazania sposobu lub formy w jakiej informacja może być 

udostępniona niezwłocznie; w razie uznania zasadności udostępnienia informacji, przygotowuje 

gotową odpowiedź do podpisu Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 

7 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrrgqzta
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i Nasiennictwa, którą przekazuje wyznaczonemu pracownikowi Działu Administracyjnego; w razie 

przyjęcia bezzasadności udostępnienia informacji, odmawia bądź umarza postępowanie (§ 5 ust. 

2 zarządzenia).

Zakresem kontroli objęto:

1. udostępnianie informacji publicznej w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej,

2. publikację informacji publicznych w BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Kielcach.

Ad. 1. Zgodnie z okazaną dokumentacją, w badanym okresie do Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora wpłynęło 13 wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej.  Kontrolą objęto wszystkie sprawy.

Jak ustalono w trakcie kontroli, udostępnianie informacji publicznej na wniosek – 

w 12 z wyżej wskazanych sprawach - nastąpiło bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 

14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku jednego wniosku znak: WIN.1331.5.2019 

odpowiedzi udzielono z 1-dniowym przekroczeniem terminu wskazanego w art. 13 ust. 1 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej (wpływ wniosku 8.10.2019 r., odpowiedź wysłana 23.10.2019 

r.), co stanowi nieprawidłowość. 

W przypadku sprawy zarejestrowanej w spisie spraw pod znakiem: WIN.1331.3.2018 

odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzieliła osoba zatrudniona 

w WIORiN na stanowisku starszego specjalisty ds. kadr, co stanowi nieprawidłowość. Wszystkie 

pozostałe odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej podpisywał Świętokrzyski 

Wojewódzki Inspektor lub z upoważnienia Zastępca, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 zarządzenia 

Nr 7/2018 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora w sprawie zasad udostępniania informacji 

publicznej (…).

Jedna ze spraw, znak: WIN.1331.1.2019 została niewłaściwie zakwalifikowana jako wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej, co stanowi uchybienie. Jak ustalono, w przedmiotowej 

korespondencji, przekazanej na podstawie art. 243 k.p.a. przez Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego, zawarto wniosek w sprawie utworzenia w subregionach województwa 

świętokrzyskiego delegatur bądź inspektoratów administracji zespolonej. Pismo to należało 

zakwalifikować jako wniosek załatwiany przez organ bezpośrednio, zarejestrować w rejestrze skarg 

i wniosków i procedować w trybie działu VIII „Skargi i wnioski” k.p.a.  (art. 241 k.p.a.).
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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.

Ad.2. Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do 

informacji publicznej. W menu przedmiotowym znajdują się m.in.: dane teleadresowe, informacje 

na temat podstaw prawnych działania, struktury organizacyjnej i kierownictwa jednostki. Na stronie 

BIP WIORiN w Kielcach zamieszczono także dane dotyczące: majątku, prowadzonych rejestrów, 

przeprowadzonych kontroli, sposobów przyjmowania i załatwiania spraw, petycji, skarg 

i wniosków, zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznej oraz informacje o naborach 

kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy. Na stronie BIP wskazano osoby 

redagujące stronę BIP z imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu i adresem e-mail oraz 

instrukcję korzystania ze strony BIP. 

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2020. 

Przedstawiając powyższe ustalenia oraz stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wnoszę o:

I. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych:

 każdorazowe wskazywanie w wydanych decyzjach pouczenia o prawie do zrzeczenia się 

odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania,

 umieszczanie podpisu osoby dokonującej adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska 

i stanowiska służbowego, pod adnotacją, w której określono wysokość uiszczonej opłaty,

 potwierdzanie faktu doręczenia decyzji stronie postępowania w każdym przypadku, zgodnie 

z art. 39 k.p.a.,

 każdorazowe wskazywanie nowego terminu wydania decyzji w przypadku konieczności 

jego przedłużenia, zgodnie z postanowieniami art. 36 § 1 k.p.a.

II. w zakresie udostępniania  informacji publicznej:

 każdorazowe dotrzymywanie terminu udostępniania informacji publicznej na wniosek, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 udzielanie odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznej przez 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora lub osobę upoważnioną w każdym 

przypadku,
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 prawidłowe kwalifikowanie wpływających spraw (rozróżnienie czy pismo stanowi wniosek 

o udostępnianie informacji publicznej czy wniosek z Działu VIII k.p.a.).

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

mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie 

do dnia 24 kwietnia 2020 roku informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz 

o wykonaniu zaleceń, a  także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej 

od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
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