
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 13-10-2020

Znak: PNK.III.431.44.2020

 
Pan
Krzysztof Nowak
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli w trybie uproszczonym 

przeprowadzonych przez ŚUW w roku 2018 oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie 

cywilnej w obszarze przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy (siedziba: 

Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

w Kielcach, siedziba: ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce w dniach 24-27 sierpnia 2020 r. 

przeprowadzili: 

1) Robert Jawor – kierownik oddziału (kierownik zespołu kontrolnego) na podstawie 

upoważnienia Nr 390/2020 z dnia 19.08.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach; 

2) Tomasz Płachta - kierownik oddziału (członek zespołu kontrolnego) - na podstawie 

upoważnienia Nr 391/2020 z dnia 19.08.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach;

3) Marzena Surdyka – Z-ca Dyrektora w Wydziale Organizacji i Kadr, na podstawie 

upoważnienia Nr 392/2020 z dnia 20.08.2020 r. wydanego przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego;



4) Beata Gos – inspektor wojewódzki Oddziału Zarządzania Zasobami w Wydziale Organizacji 

i Kadr, na podstawie upoważnienia Nr 393/2020 z dnia 20.08.2020 r. wydanego przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego;

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:

- ocena działalności jednostki kontrolowanej - w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych 

w związku z kontrolami przeprowadzonymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie 

uproszczonym w 2018 roku:

- przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy w okresie od 01.03.2019 do czasu 

rozpoczęcia czynności kontrolnych:

Ocena działalności kontrolowanej jednostki3:

- części dotyczącej wykonania zaleceń pokontrolnych w związku z kontrolami 

przeprowadzonymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie uproszczonym w 2018 roku 

oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami;

- w części dotyczącej naboru na wolne stanowiska pracy oceniam pozytywnie z 

nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych w związku z kontrolami przeprowadzonymi przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie uproszczonym w 2018 roku.

Zalecenia w zakresie przeprowadzania kontroli tylko przez uprawnionych do tego pracowników.

Na podstawie doboru próby zweryfikowano czy w kontrolach nie biorą udziału osoby 

nieuprawnione. Weryfikacji poddano czy osoby, które wzięły udział w wybranych kontrolach mają 

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.
2 t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464
3 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.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvga2ds


w zakresach czynności ujęte zadania kontrolne oraz czy posiadały stosowne imienne upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli. Próba obejmowała następujące kontrole:

W 2019 roku:

Lp. Nazwa jednostki kontrolnej

1 Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcja Wędlin Barbara Adaś Sichów Duży 12A, 28-
236 Rytwiany

2 "BREL-IMPEX" Zakład Uboju Trzody Grzegorz Brela Suków Papiernia 247A, 26-021 
Daleszyce

3 P.P.H.U. "ESKULAP" Michał Zieliński, Mariusz Zieliński s.c. 
Iżykowice 10, 28-440 Działoszyce

4 Ubojnia Bydła i Trzody Ludwik Andrzej Stąpór, Domaszowice ul. Walerego 
Przyborowskiego 62, 25-351 Kielce

5 Zakład Handlowo-Usługowy "WiM" Wiktor Wołowiec ul. Prosta 153, 25-385 Kielce
6 Jacek Tarkowski WINNICA ZBRODZICE NOBILE VERBUM

ul. Wielopole 18A/13, 31-072 Kraków
Miejsce kontroli: Zbrodzice 82, 28-100 Busko-Zdrój

7 Gospodarstwo Pasieczne "Borsi" Piotr Skrzypczyk Bizoręda 27, 28-305 Sobków
8 Karol Basiak PPHU "OAZA" Zaborowice 152, 26-080 Mniów 
9 Gospodarstwo Pasieczne Łosin, Daniel Łosin 28-130 Stopnica, Konary 2A

10 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach Bidziny 29, 27-532 Wojciechowice
11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Chemirol Sp. z o.o.

ul. Puscha 7/14, 25-635 Kielce
12 Zakład Przetwórstwa Owoców "SAMBOR" Sp. z o.o. Samborzec 55, 27-650 Samborzec
13 T.B. FRUIT POLSKA Sp. z o. o. S. K. A. ul. Sandomierska 109, 27-620 Dwikozy
14 AKWEN II Sp. z o.o.  ul. Górna 25, 25-415 Kielce
15 REFAL Sp. z o.o.  Łukawa 80, 27-612 Wilczyce
16 "BREL-IMPEX" Zakład Uboju Trzody Grzegorz Brela Suków Papiernia 247A, 26-021 

Daleszyce
17 Animex Foods Spółka z o.o. sp. k. Morliny 15, 14-100 Ostróda 

Oddział w Starachowicach, ul. Krańcwa 4, 27-200 Starachowice
18 P.P.H.U. "ESKULAP" Michał Zieliński, Mariusz Zieliński s.c. 

Iżykowice 10, 28-440 Działoszyce
19 Ubojnia Bydła i Trzody Ludwik Andrzej Stąpór, Domaszowice

ul. Walerego Przyborowskiego 62, 25-351 Kielce
20 Zakład Handlowo-Usługowy "WiM" Wiktor Wołowiec ul. Prosta 153, 25-385 Kielce
21 Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia

Jankowice 38, 27-530 Ożarów
22 SPO TWÓJ OGRÓD Przemysław Koszałkowski 

ul. Miła 11, 27-200 Starachowice
Zakład produkcyjny: ul. Moniuszki 58, 27-200 Starachowice

23 Jerzy Płachta Zakład Konfekcjonowania Artykułów 
Spożywczych "VITANA"



ul. Wiosenna 6, 28-400 Pińczów
24 PrzedsiębiorstwoProdukcyjno Handlowo Usługowe „AZPOL” 

Andrzej Bęben, Zdzisław Czopek Spółka Jawna
ul. Sienkiewicza 31, 27-500 Opatów

25 DARGOLEZA POLSKA SP. Z O.O., ul. Górnicza 25/8a, 43-502 Czechowice – Dziedzice, 
zakład produkcyjny: Brzostków 121a, 28-136 Nowy Korczyn

26 Agnieszka Zwęglińska Restauracja „ZODIAK” al. Armii Krajowej 5, 27-200 Starachowice 
27 Agnieszka Zwęglińska Restauracja „ZODIAK” al. Armii Krajowej 5, 27-200 Starachowice 
28 „SAD SANDOMIERSKI” Sp. z o.o.

Węgrce Panieńskie 33A, 27-641 Obrazów
zakład produkcyjny: ul. Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz

29 Urszula Nogaj Kulczyzna 30A, 28-300 Jędrzejów
30 Gospodarstwo Pasieczne Łosin Daniel Łosin, 28-130 Stopnica, Konary 2A

W 2020 roku:

Lp. Nazwa jednostki kontrolnej

1 AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno                               
HIPERMARKET AUCHAN Kielce ul. Radomska 20 C25-232 Kielce

2 DELIKATESY Anna Kozera
ul. Leopolda Staffa 2, 25-410 Kielce

3 Graczkowski K. & Graczkowski P. Spółka Jawna
ul. Klonowa 71, 25-553 Kielce

4 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, 
Stacja Paliw nr 0010 w Kielcach, ul. Żytnia 1A, 25-018 Kielce

5 PE MARKET Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 26, 25-315 Kielce

6 HANPIK Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce
LEWIATAN nr 4, ul. Turystyczna 90, 26-050 Zagnańsk

7 Stokrotka Sp. z o.o. 
ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin 
Supermarket Stokrotka 037, Ks. Biskupa Jaworskiego 28, 25-430 Kielce

8 "DINO POLSKA" S.A. 
ul. Strowska 122, 63-700 Krotoszyn, 
Market - D658, ul. Chęcińska 1, 26-026 Brzeziny

9 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "GOMEX - DETAL" J. Gołda, B. 
Gołda, 
G. Gołda Spółka Jawna w Kielcach,
Niedźwiedź 46, 26-067 Strawczyn 

10 Przedsiębiorstwo "GOMEX - DETAL" B. Gołda, G. Gołda Spółka Jawna 
ul. Karola Olszewskiego 21, 25-663 Kielce 
miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Plac Wolności 6, 28-400 Pińczów

11 DRINKFOOD Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Józefów 4a, 26-130 Suchedniów

12 Artur Romaniec Produkcja Napojów Bezalkoholowych  Leszczyny 101b, 26-008 Górno



13 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRIMA” Sp. z o.o.
Zborów 157, 28-131 Solec Zdrój

14 EURO FOOD GROUP” sp. z o. o. ul. Żuromińska 36, 06-500 Mława
miejsce kontroli: Józefów 4a, 26-130 Suchedniów

15 Firma Produkcyjno Handlowa Jarosław Cholewa Nałęczów 9, 26-200 Końskie
16 Chateau Czyżów Jean-Sylvain Delepaut

ul. XV Poprzeczna 13,  05-080 Izabelin
miejsce kontroli: Góry Wysokie 136, 27-620 Dwikozy

17 Marceli Małkiewicz Gospodarstwo Ogrodnicze Winnica Sandomierska 
Góry Wysokie 136, 27-620 Dwikozy

18 Michał Zieliński Ageron Polska Malice Kościelne 22, 27-540 Lipnik 
19 Gospodarstwo Sadownicze Winnica Nobilis Magdalena Kapłan, 

Faliszowice 52, 27-650 Samborzec
20 Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców „SIELEC”

Sielec Kolonia 46, 28-530 Skalbmierz

Ustalono, że powyższe kontrole były przeprowadzane na podstawie imiennych upoważnień do 

kontroli podpisanych przez kierownika jednostki, a pracownicy, którzy przeprowadzali kontrole 

mają ujęty taki rodzaj zadań w zakresach czynności. 

Zalecenia w zakresie wzmocnienia nadzoru nad prawidłowym rozliczaniem delegacji służbowych 

oraz wykorzystywania pojazdów służbowych .

W jednostce funkcjonuje Zarządzenie Nr 7/2016 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach4 w sprawie rozliczeń wyjazdów 

służbowych w Inspektoracie. 

Według stanu na dzień 24 sierpnia 2020 r. WIJHARS dysponuje taborem samochodów w liczbie 

siedmiu;

1. Hyundai I20 TK 9540E

2. Dacia Sandero TK 3813M

3. Skoda Fabia TK 1862N

4. Toyota Corolla TK 2743S

5. Toyota Auris TK 3198V

6. Renault Captur TK 9587W

7. Hyundai Tuscon TK 1563X.

4 Zwany dalej: Kierownik Jednostki, ŚWIJHARS. 



Na dzień kontroli 14 pracowników Inspektoratu posiada upoważnienia do prowadzenia 

samochodów służbowych.

Instrukcja z dnia 13.05.2019 r. w zakresie wystawiania, wypełniania i rozliczania kart 

drogowych, została zmieniona w dniu 21.07.2020 r. W zmienionej instrukcji w punkcie 3. Osoby 

odpowiedzialne i punkcie 4. Opis postępowania, dodano: „Zastępca Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora JHARS jest odpowiedzialny za:

- weryfikację kart drogowych sprawdzanych przez Kierownika Wydziału Kontroli i Głównego 

Księgowego,

- weryfikację miesięcznego rozliczania paliwa dla poszczególnych pojazdów”.

 

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano prawidłowość wypełniania 

i rozliczania kart drogowych i miesięcznego rozliczania paliwa dla samochodów Renault Captur, 

Toyota Corolla i Hyundai I20. 

Kontroli poddano następujące karty drogowe z 2019 roku:

1. 12/HI/2019 za miesiąc grudzień 2019 r.

2. 11/HI/2019 za miesiąc listopad 2019 r.

3. 10/HI/2019 za miesiąc październik 2019 r.

4. 09/HI/2019 za miesiąc wrzesień 2019 r.

5. 08/HI/2019 za miesiąc sierpień 2019 r.

6. 07/HI/2019 za miesiąc lipiec 2019 r.

7. 06/HI/2019 za miesiąc czerwiec 2019 r.

8. 05/HI/2019 za miesiąc maj 2019 r.

9. 04/HI/2019 za miesiąc kwiecień 2019 r.

10. 03/HI/2019 za miesiąc marzec 2019 r.

11. 02/RC/2019 za miesiąc grudzień 2019 r.

12. 01/RC/2019 za miesiąc listopad 2019 r. 

13. 12/TC/2019 za miesiąc grudzień 2019 r.

14. 11/TC/2019 za miesiąc listopad 2019 r.

15. 10/TC/2019 za miesiąc październik 2019 r.

16. 09/TC/2019 za miesiąc wrzesień 2019 r.

17. 08/TC/2019 za miesiąc sierpień 2019 r.

18. 07/TC/2019 za miesiąc lipiec 2019 r.



19. 06/TC/2019 za miesiąc czerwiec 2019 r.

20. 05/TC/2019 za miesiąc maj 2019 r.

21. 04/TC/2019 za miesiąc kwiecień 2019 r.

22. 03/TC/2019 za miesiąc marzec 2019 r.

Kontroli poddano następujące karty drogowe z 2020 roku:

1. 07/RC/2020 za miesiąc lipiec 2020 r.

2. 07/TC/2020 za miesiąc lipiec 2020 r.

3. 06/RC/2020 za miesiąc czerwiec 2020 r.

4. 06/TC/2020 za miesiąc czerwiec 2020 r.

5. 05/RC/2020 za miesiąc maj 2020 r.

6. 05/TC/2020 za miesiąc maj 2020 r.

7. 04/RC/2020 za miesiąc kwiecień 2020 r.

8. 04/TC/2020 za miesiąc kwiecień 2020 r.

9. 03/TC/2020 za miesiąc marzec 2020 r.

10. 03/RC/2020 za miesiąc marzec 2020 r.

11. 02/RC/2020 za miesiąc luty 2020 r.

12. 02/TC/2020 za miesiąc luty 2020 r.

13. 01/TC/2020 za miesiąc styczeń 2020 r.

14. 01/RC/2020 za miesiąc styczeń 2020 r.

Ustalono, że w kartach drogowych zawarto wszystkie wymagane dane dotyczące 

użytkowanych samochodów. Tabelaryczne zestawienia miesięczne, uwzględniają: przebieg, ilość 

zakupionego paliwa, ilość zużytego paliwa według normy, ilość faktycznie zużytego paliwa, 

oszczędności i przepał. Przy miesięcznych rozliczeniach paliwa i kartach drogowych załączane są 

zestawienia określające liczbę przejechanych kilometrów wg karty i wg mapy. Powyższe dotyczy 

wszystkich miesięcy i wszystkich samochodów. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi, 

kierowca jest zobowiązany do pisemnego wyjaśnienia przyczyn ich powstania. 



W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano prawidłowość rozliczania 

następujących delegacji służbowych:

Lp. Nr polecenia wyjazdu 

służbowego

Data wystawienia Kwota w zł

2019 

1. 32/2019 26.02.2019 72,50

2. 49/2019 11.03.2019 15,00

3. 48/2019 11.03.2019 30,00

4. 50/2019 11.03.2019 378,30

5. 51/2019 21.03.2019 15,00

6. 53/2019 27.03.2019 22,00

7. 42/2019 01.03.2019 30,00

8. 52/2019 21.03.2019 15,00

9. 39/2019 01.03.2019 60,00

10. 38/2019 01.03.2019 30,00

11. 41/2019 01.03.2019 15,00

12. 37/2019 01.03.2019 30,00

13. 36/2019 01.03.2019 242,50

14. 44/2019 01.03.2019 15,00

15. 40/2019 01.03.2019 45,00

16. 34/2019 01.03.2019 15,00

17. 162/2019 30.08.2019 25,00

18. 178/2019 02.09.2019 103,30

19. 179/2019 02.09.2019 122,30

20. 159/2019 30.08.2019 30,00

21. 158/2019 30.08.2019 169,80

22. 160/2019 30.08.2019 15,00

23. 161/2019 30.08.2019 15,00

24. 181/2019 11.09.2019 15,00

25. 164/2019 30.08.2019 122,30

2020



1. 21/2020 15.01.2020 99,80

2. 22/2020 15.01.2020 99,80

3. 19/2020 15.01.2020 22,50

4. 13/2020 02.01.2020 30,00

5. 3/2020 02.01.2020 115,00

6. 1/2020 02.01.2020 15,00

7. 11/2020 02.01.2020 45,00

8. 7/2020 02.01.2020 15,00

9. 4/2020 02.01.2020 45,00

10. 41/2020 06.02.2020 6,00

11. 35/2020 03.02.2020 30,00

12. 26/2020 03.02.2020 30,00

13. 34/2020 03.02.2020 22,00

14. 33/2020 03.02.2020 15,00

15. 25/2020 03.02.2020 273,00

Na podstawie badanych dokumentów stwierdzono, że są one wypełniane i sprawdzane 

w sposób prawidłowy. Zawierają wszystkie wymagane podpisy i dekretacje, a cele poszczególnych 

wyjazdów związane są z funkcjonowaniem Inspektoratu. 

Zalecenia w zakresie wprowadzenia zmian w dokumentach wewnętrznych jednostki takich jak 

regulamin pracy, regulamin organizacyjny.

Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację oraz tryb pracy jednostki. 

Organizację IJHARS reguluje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej 

artykułów Rolno-Spożywczych (Dz.U. z 2020 r. Nr 154, poz. 1279 ze zm.). 

Zgodnie z § 2 wspomnianego rozporządzenia wojewódzkim inspektoratem kieruje 

wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przy pomocy zastępcy 

wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kierowników i 

zastępców kierowników komórek organizacyjnych.

W Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

w Kielcach obowiązuje Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 23/2020 

z dnia 15 lipca 2020 r. 



W § 13 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego jest mowa o odpowiedzialności kierownika 

Wydziału Kontroli. Natomiast w § 13 ust. 3, o tym, że zakres zadań i obowiązków Głównego 

Księgowego określają odrębne przepisy.

Nie ma unormowanej odpowiedzialności kierownika Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego, choć zakres zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego jest szerszy 

od zakresu zadań Głównego Księgowego.

Regulamin Organizacyjny ŚWIJHARS nie określa szczegółowej 

i przejrzystej struktury organizacyjnej (w treści regulaminu i/lub schemacie), w tym stanowisk 

pracy występujących w Inspekcji.

W § 12 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego postanowiono, że: ”W razie jednoczesnej 

nieobecności Wojewódzkiego Inspektora oraz jego Zastępcy, obowiązki służbowe Wojewódzkiego 

Inspektora pełnią:

1)Główny Księgowy kierujący Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie spraw 

   objętych właściwością Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego;

2)Kierownik Wydziału Kontroli, w zakresie spraw objętych właściwością Wydziału Kontroli, 

   któremu przysługuje również prawo do podpisywania przelewów środków finansowych.”

Z powyższego wynika, że Główny Księgowy kierujący Wydziałem Organizacyjno-

Administracyjnym oraz Kierownik Wydziału Kontroli zastępują Kierownictwo Jednostki 

w zakresie właściwości wydziałów, którymi kierują, przy czym Kierownik Wydziału Kontroli 

podpisuje przelewy środków finansowych.

Jednocześnie w § 16 ust. 2 Regulaminu pracy Głównego Księgowego (a nie kierownika Wydziału 

Organizacyjno-Administracyjnego), zaliczono do pracowników zarządzających w imieniu 

pracodawcy i zwolniono go z faktu odnotowywania się na liście obecności, co stanowi 

nieprawidłowość.

Mając na uwadze podstawowe zadania Inspekcji, wynikające z art. 16. ust. 3. ustawy 

z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2178 ze zm. ), które stanowią, że inspekcja jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów 

o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym w zakresie ochrony interesów i praw 

konsumentów finalnych, dwuosobowe kierownictwo jednostki (Inspektor Wojewódzki, Zastępca 

Inspektora Wojewódzkiego) oraz szeroki zakres kompetencji Wydziału Kontroli przedstawiony 

w § 16 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego nadal budzi zastrzeżenia zaliczanie Głównego 

Księgowego do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy. 

Widoczny jest brak konsekwencji w używaniu nazewnictwa Główny Księgowy 

a Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, często zamiennie używa się tych dwóch 



stanowisk, a podstawową komórką organizacyjną jest Wydział Organizacyjno-Administracyjny 

(którego zakres zadań jest szerszy od zakresu Głównego Księgowego, o czym wspomniano wyżej), 

w którym kierownik tegoż Wydziału jest również Głównym Księgowym. 

W § 16 Regulaminu Organizacyjnego brak ust. 2.

W WIJHARS w Kielcach obowiązuje Regulamin pracy wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2019 z 

dnia 12 lutego 2019 r. zastępujący Regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem nr 23/2017 z dnia 

12 grudnia 2017 r.

Należy zaznaczyć, że obligatoryjne elementy regulaminu pracy wymienia przepis

art. 1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.  z 2020 r. poz. 1320). 

W Regulaminie pracy WIJHARS brak jest zarówno informacji o systemie/ach czasu pracy 

obowiązującym/ch w Inspekcji, jak i informacji na temat godzin otwarcia (pracy) jednostki oraz 

pracy osób zatrudnionych (pracowników), co wynika z art. 1041 § 1 pkt. 2  KP, co stanowi 

nieprawidłowość.

Następnie, w § 14 pkt. 12 Regulaminu pracy mowa jest o art. 1519a KP, który został uchylony,  

należy w tym zakresie Regulamin uaktualnić.

Kwestia dofinansowania do zakupu okularów korygujących została o tyle uregulowana w § 56 

Regulaminu pracy, że wprowadzono okresowość dofinansowania (raz na dwa lata), jednak nadal 

nie została powiązana z badaniami profilaktycznymi.

Sprawę dotyczącą wyposażenia pracowników Inspekcji w teczki  uregulowano w ten sposób, że 

usunięto je z tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego i przeniesiono do treści Regulaminu pracy zaliczając je do kategorii akcesoriów, 

stanowiących wyposażenie stanowiska pracy. W § 55 ust. 7 postanowiono, że „Pracownicy 

wykonując powierzone im czynności korzystają z akcesoriów dostarczonych przez Pracodawcę, 

stanowiących wyposażenie stanowiska pracy. Do powierzonych akcesoriów należą m.in. teczki, w 

które zaopatrywani są pracownicy z wyłączeniem kierowcy-konserwatora, a które stanowią 

własność Inspektoratu. Okres używalności teczek ustala się do zużycia. Wymiana teczek odbywa się 

odbywa się na podstawie protokołu zużycia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu pracy.”



Z powyższego wynika, że w teczki wyposażeni są wszyscy pracownicy za wyjątkiem kierowcy-

konserwatora. Jednocześnie należy zauważyć, że teczki, jako jedyne z elementów (akcesoriów) 

stanowiących wyposażenie stanowiska pracy zostały wyeksponowane 

w sposób szczególny w Regulaminie. W ocenie kontrolujących brakuje doprecyzowania  opisu 

teczek identyfikujących je z pracodawcą, tak jak ma to miejsce w przypadku kurtek 

(patrz § 55 ust. 1). 

Sprawy maksymalnego poziomu dodatków zadaniowych nadal nie uregulowano. Pomimo, że 

przepis art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 265) 

stanowi kiedy można otrzymać dodatek, to nie precyzuje jego wysokości. Niemniej jednak, można 

się posiłkować zaleceniami Szefa Służby Cywilnej. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami 

przedstawionymi w załączniku do zarządzenia nr 6 z dnia 12 marca 2020 r w sprawie standardów 

zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, jest mowa o jego górnej granicy. W ppkt. 3 pkt. 

IV dot. dodatków zadaniowych Szef Służby Cywilnej zaleca, aby wysokość dodatku nie 

przekraczała 50 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika (2d).

Zalecenia w zakresie adekwatności upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

z obowiązkami służbowymi. 

Powyższy zakres został zweryfikowany na próbie 25 %  pracowników: 

- głównego księgowego, 

- starszego specjalisty w Wydziale Kontroli, 

- specjalisty w Wydziale Kontroli; 

- głównego specjalisty w Wydziale Kontroli 

- referenta ds. administracyjno-biurowych. 

Na podstawie porównania zakresów czynności ww. osób z ich imiennymi upoważnieniami do 

przetwarzania danych osobowych stwierdzono, że zakres dostępu do przetwarzania danych jest 

dostosowany do powierzonych obowiązków.  

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdza, że co do zasady jednostka kontrolowana 

wdrożyła większość zaleceń, szczególnie w obszarach, w których stwierdzono największe 

nieprawidłowości tj. w zakresie rozliczania i wykorzystywania samochodów służbowych czy 

przeprowadzania kontroli przez osoby nieupoważnione. Działań naprawczych wciąż wymagają 

niektóre obszary dotyczące regulaminu organizacyjnego i pracy.



2. Prawidłowość przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy 

W WIJHARS w Kielcach obowiązuje Procedura Pr-14 – Zatrudnianie pracowników z 

dnia 30.10.2018 r.

W części 5.5. pkt. 2. Procedury Pr-14 Selekcja kandydatów, podano, że „Etap II składa się z 

rozmowy kwalifikacyjnej i innych form sprawdzenia umiejętności …”

Następnie, „o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów … członek komisji informuje 

kandydatów telefonicznie lub drogą e-mailową. W przypadku dużej liczby kandydatów istnieje 

możliwość zamieszczenia informacji  o terminie i miejscu rozpoczęcia rozmów kwalifikacyjnych lub 

innych form umiejętności na stronie internetowej WIJHAR-S w Kielcach bądź tablicy 

informacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu.

Zastrzeżenia budzi używanie sformułowań niedookreślonych, niejednoznacznych: duża liczba, inne 

formy sprawdzenia umiejętności, informowanie pracowników poprzez umieszczenie informacji na 

stronie internetowej bądź tablicy informacyjnej Inspektoratu.

W okresie od 2019 r. do dnia kontroli ogłoszono 4 nabory, przeprowadzono 3 nabory, 

z których tylko jeden zakończył się zatrudnieniem pracownika, 1 konkurs odwołano.

Nabór  nr 46341 z dnia 16 kwietnia 2019 r. - na stanowisko: inspektora w Wydziale Kontroli 

zakończył się bez wyboru kandydata.

Nabór nr 46351 z dnia 16 kwietnia 2019 r. - na stanowisko referenta w Wydziale Administracji – 

stanowisko ds. administracyjno-biurowych, który zakończył się zatrudnieniem pracownika.

Nabór nr 54816 z dnia 25 września 2019 r. - na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli, który 

został odwołany z przyczyn organizacyjnych.

Nabór nr 64106 z dnia 10 czerwca 2020 r. - na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli 

zakończył się bez wyboru kandydata.

Wszystkie wymienione ogłoszenia zawierają informację o wymaganiach niezbędnych 

w zakresie poziomu wykształcenia, jako wykształcenia średniego.

W naborach nr 46341, 46351 akceptowano brak złożenia świadectwa ukończenia szkoły 

średniej w przypadku złożenia dyplomu ukończenia szkoły wyższej i dopuszczano wszystkich 

kandydatów do udziału w konkursach.

Nabór 54816 odwołano z przyczyn organizacyjnych, co stanowi nieprawidłlowość.

W naborze nr 64106 kandydatów, którzy nie złożyli świadectwa ukończenia szkoły średniej, 

pomimo złożenia dyplomu ukończenia szkoły wyższej nie dopuszczano do udziału 

w konkursie.



Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Inspektora Wojewódzkiego, wynika, że po 

konsultacji z Kuratorium Oświaty, postanowiono uznawać za spełniające warunki w zakresie 

niezbędnego wykształcenia średniego tylko te kandydatury, które złożyły świadectwo ukończenia 

szkoły średniej. 

Nabór 54816 odwołano z przyczyn organizacyjnych. Z wyjaśnień  Zastępcy Inspektora 

Wojewódzkiego z dn. 27.08.2020 r. (znak: OA.1611.1.2020)  wynika, że konkurs odwołano „ze 

względu na wstrzymanie prac na zmianą ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

Osoba, która miała być wyłoniona w ramach naboru

o nr 54816, miała wykonywać część zadań, które WIJHARS w Kielcach miał przejąć 

z Inspekcji Handlowej. Z uwagi jednak na fakt, że w 2019 r. prace legislacyjne na zmianą ustawy 

o jakości handlowej zostały wstrzymane, niecelowym było kontynuowanie tego naboru…”.

Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Inspektora wojewódzkiego wynika, że nabór ogłoszono 

w związku z procedowaniem nad projektem ustawy.

Po pierwsze, należy zauważyć, że obowiązująca w WIJHARS w Kielcach Procedura Pr-14 nie 

przewiduje odwołania konkursu. Po drugie, jakiekolwiek działania jednostki sektora finansów 

publicznych wymagają podstawy prawnej zgodnie, chociażby z zasadą praworządności zawartą 

w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 256 ze zm.), mówiącą że organy administracji publicznej działają na podstawie 

przepisów prawa.

W swojej działalności należy zawsze kierować się obowiązującymi przepisami prawa. 

W kwestiach dotyczących wykształcenia należy działać na podstawie obowiązujących aktów 

prawnych:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.);

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700).

Podsumowując kwestie związane z naborami, należy zauważyć, że procedura Pr-14 wymaga 

doprecyzowania i ujednolicenia w zakresie stosowania wykładni przepisów prawa dotyczących 

wykształcenia. W polskim systemie edukacyjnym obowiązują zasady, które w sposób hierarchiczny 

ustalają, że aby zdobyć wyższy poziom wykształcenia, należy wpierw ukończyć niższy. Tak więc, 

by zdobyć wyższe wykształcenie, należy wcześniej, nie tylko ukończyć szkołę średnią ale zdać 

egzamin maturalny.

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



 Przedstawiając powyższe ustalenia oraz stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wnoszę o:

1. W regulaminie organizacyjnym

1) dostosować schemat do treści regulaminu w zakresie stanowiska Kierownika Wydziału 

Organizacyjno-Administracyjnego i Głównego księgowego oraz stanowisk pracy 

występujących w Inspekcji;

2) doprecyzować, czy to Główny księgowy jest Kierownikiem Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego, czy Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego jest 

również Głównym księgowym jednostki. Z uwagi, iż obydwa stanowiska zostały 

uregulowane odrębnymi przepisami, to zakres kompetencji Kierownika Wydziału jest 

szerszy od zakresu Głównego księgowego. Należy stosować jednolite nazewnictwo w tym 

zakresie.

3) uzupełnić brak ust. 2 w § 16.

2. W regulaminie pracy 

1)  uaktualnić - w § 14 pkt. 12, gdzie mowa jest o art. 1519a Kodeksu Pracy, który został 

uchylony w 2018 r.,  

2) podać, zgodnie z art. 1041 § 1 pkt. 2  KP jaki/e system/y czasu pracy obowiązuje/ą 

w Inspekcji, jak i informacji na temat godzin otwarcia (pracy) jednostki oraz pracy osób 

zatrudnionych (pracowników);

3) doprecyzować dofinansowanie do zakupu okularów korygujących poprzez powiązanie go 

z badaniami profilaktycznymi medycyny pracy (wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi);

4) uregulować/doprecyzować sprawę teczek pracowniczych używanych wyłącznie do celów 

służbowych poprzez identyfikację ich z pracodawcą-Inspekcją;

5) wprowadzić maksymalny poziom wysokości dodatków zadaniowych, zgodnie 

z rekomendacjami w zakresie dobrych praktyk Szefa Służby Cywilnej 

z grudnia 2013 oraz najnowszymi zaleceniami przedstawionymi w załączniku do 

zarządzenia nr 6 z dnia 12 marca 2020 r w sprawie standardów zarządzania zasobami 

ludzkimi w służbie cywilnej. W ppkt. 3 pkt. IV dot. dodatków zadaniowych Szef Służby 

Cywilnej zaleca, aby wysokość dodatku nie przekraczała 50 % wynagrodzenia zasadniczego 

pracownika (2d).

6) uregulować kwestie podpisu Głównego Księgowego na liście obecności, gdyż stanowisko 

głównego księgowego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni 



służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz 

szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom 

korpusu służby cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 807 

ze zm.) zaliczane jest do stanowisk średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej.

Tylko stanowisko wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych i jego zastępcy są wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, zgodnie 

z art. 52 pkt. 3b ustawy o służbie cywilnej.

Z przepisu art. 97 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej wynika, że „czas pracy członków korpusu 

służby cywilnej nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i średnio 

40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż osiem 

tygodni”. W związku z tym, niedopuszczalne jest stosowanie zadaniowego czasu pracy w 

stosunku do pracowników korpusu służby cywilnej, w tym również głównego księgowego. 

Ponadto, art. 9 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., 285), stanowi, że „w sprawach dotyczących stosunku pracy 

w służbie cywilnej, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu pracy 

i inne przepisy prawa pracy”. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, 

zastosowanie ma przepis szczególny, zawarty w ustawie o służbie cywilnej. 

W powyższym przypadku nie może być mowy o zastosowaniu przepisu Kodeksu pracy.

 

3. Procedura naboru

1) Należy przyjąć stałe, precyzyjne, jednoznaczne zasady w celu zapewnienia otwartości 

i konkurencyjności naboru. W tym zakresie należy doprecyzować kwestie dotyczące 

dokumentowania spełnienia wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia poprzez 

jednoznaczne wskazanie dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, gdyż 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) w polskim systemie edukacyjnym istnieją 

dwa rodzaje wykształcenia średniego: wykształcenie średnie (art. 20 ust. 4) i wykształcenie 

średnie branżowe (art. 20  ust. 3);

2) doprecyzować co to są/jakie są „inne formy umiejętności, „dodatkowe formy”, 

„dodatkowe metody i techniki” sprawdzania umiejętności stosowane w trakcie konkursu, 

zawarte w części 5.5. Procedury PR-14;

3) doprecyzować jaką liczbę uznaje się za „dużą liczbę” kandydatów (część 5.5. Procedury 

Pr-14);



4) wprowadzić obowiązek informowania wszystkich kandydatów (bez względu na ich 

liczbę) biorących udział w procedurze konkursowej zarówno o zakwalifikowaniu do 

kolejnego etapu, terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych, jak też o innych formach 

sprawdzania umiejętności w jednakowy, ogólnie przyjęty sposób, mailowo i/lub 

telefoniczne w celu zapewnienia równego dostępu wszystkim uczestnikom postępowania 

konkursowego (część 5.5. Procedury Pr-14).

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 30 października 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.

Podpis
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski
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