
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2020 r.

FB-KF.1611.2.2020.SL

Pan
Waldemar Kulaszka
Dolnośląski Wojewódzld 
Inspektor Ochrony Środowiska

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 11 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 oraz 

ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869, z późn. zm.), zespół kontrolny Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

• Sławomir Lewandowski -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu,

• Katarzyna Szymańska -  inspektor wojewódzki, członek zespołu,

• Józef Małek - inspektor wojewódzki, członek zespołu

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu (51-630 Wrocław, ul. Józefa Chełmońskiego 14).

Temat kontroli: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

Okres objęty kontrolą: 2019 rok oraz okres wcześniejszy lub późniejszy, jeżeli miał związek 

z przedmiotem kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Wicewojewodę Dolnośląskiego 

w dniu 13 grudnia 2019 r. planem kontroli na I półrocze 2020 r. (NK-KE.430.5.2019.DD).

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu pod pozycją 2.



W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby, w  szczególności: 

Pan Waldemar Kulaszka -  Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

powołany na stanowisko z dniem 9 września 2008 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego (akt 

powołania nr OA. 1,1120-28/08 z dnia 9 września 2008 r.).

Pan Mariusz Wojewódka -  Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska, powołany na stanowisko z dniem 1 marca 2016 r. (akt powołania 

nr OA-OKS.2110.13.2016.AB z dnia 26 marca 2016 r.).

Pan Piotr Cyganek -  Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, zatrudniony na stanowisku od dnia 22 stycznia 2007 r. na podstawie umowy 

o pracę.

Pani Ewa Knaziak -  Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, zatrudniona na stanowisku od dnia 1 listopada 2008 r. na podstawie umowy

0 pracę.

Pan Wojciech Sowiżdrzal -  Zastępca Głównego Księgowego Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zatrudniony na stanowisku od dnia 1 października 

2016 r. na podstawie umowy o pracę.

Kontrola przeprowadzona została z zastosowaniem narzędzi komunikacji elektronicznej

1 telekomunikacyjnej w celu ograniczenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2,

[Dowód: akta kontroli;str. 18-82]

W wyniku niniejszej kontroli, na podstawie przedłożonych do badania dokumentów, 

działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w  zakresie 

wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej jednostki oceniono pozytywnie.

Powyższa ocena została ustalona na podstawie ocen cząstkowych badanych obszarów, tj.:

1. Realizacja dochodów obj ętych kontrolą, w  tym:

-  ustalanie wysokości dochodów należnych budżetowi państwa i terminowość ich 

odprowadzania - ocena pozytywna,

-  dochodzenie należności - ocena pozytywna,

2. Realizacja wydatków dokonywanych ze środków budżetu państwa - ocena pozytywna,

3. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie środków 

objętych kontrolą - ocena pozytywna,

4. Sporządzanie sprawozdań - ocena pozytywna.
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1. Realizacja dochodów objętych kontrolą, w tym:

-  ustalanie wysokości dochodów należnych budżetowi państwa i terminowość 

ich odprowadzania

Według przedłożonego do kontroli sprawozdania Rb-27 z wykonania plami dochodów 

budżetowych oraz ewidencji księgowej ustalono, że w 2019 r. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu zrealizował dochody budżetowe w dziele 900 - 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90014 - Inspekcja Ochrony 

Środowiska w ogólnej wysokości 155 294,60 zł, w szczegółowości zaprezentowanej 

w Tabeli 1.

Tabela 1 (dane w zł)

P aragraf W yszczególnienie W ykonanie

0540 W pływy z tytułu opłat i kar za substancje zubażające warstwę ozonową 4 200,00
0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 85 103,12

0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek  
organizacyjnych

41 088,12

0640
W pływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów  
upomnień

434,80

0690 W pływy z różnych opłat 827,75

0910 W pływy z  tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat1 3 021,73

0950 W p ły w y  z ty tu łu  kar i od szk od ow ań  w yn ik a jących  z  u m ów 340,50

0970 W pływy z różnych dochodów 20 278,58

R azem 155 294,60

Szczegółową kontrolą objęto dochody uzyskane w II kwartale 2019 r. w łącznej wysokości 

58 550,24 zł, w  następujących paragrafach:

-  § 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych -  38 252,34 zł,

-  § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych -  8 899,48 zł,

-  § 0910 Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat -  674,42 zł,

-  § 0970 Wpływy z różnych dochodów -  10 724,00 zł,

co stanowiło 37,70 % dochodów wykonanych ogółem, uzyskanych w 2019 r.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 

wykonywania budżetu państwa, dochody są gromadzone odpowiednio na rachunkach 

bieżących urzędów obsługujących organy podatkowe lub na rachunkach bieżących dochodów

1 W  paragrafie tyra ujmowano opłatę prolongacyjną i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy -  
Ordynacja podatkowa.



państwowych jednostek budżetowych i przekazywane na centralny rachunek bieżący budżetu 

państwa, którego dysponentem jest Minister Finansów, według terminów zaprezentowanych 

w Tabeli 2.
Tabela 2

Lp. Stan środków  na rachunku bankowym Termin przekazania zgrom adzonych dochodów  , 
na centralny rachunek budżetu państwa

1. 5. dzień miesiąca do dnia 10. danego miesiąca

2. 10. dzień miesiąca do dnia 15. danego miesiąca

3. 15. dzień miesiąca do dnia 20. danego miesiąca

4. 20. dzień miesiąca do dnia 25. danego miesiąca

5. 25. dzień miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca

6. ostatni dzień danego miesiąca do 5. dnia następnego miesiąca

Zgodnie z art. 402 ust.l ustawy Prawo ochrony środowiska Dolnośląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w  celu 

gromadzenia i redystrybucji wpływów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, 

wymierzonych w drodze decyzji, z tytułu przekroczenia ustalonych warunków korzystania ze 

środowiska. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach 

bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucje należności oraz o koszty obsługi 

rachunków bankowych, przekazywane są na rachunki bankowe Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki 

budżetów powiatów i budżetów gmin, a także na rachunek dochodów budżetowych 

w terminach i wysokościach określonych w ww. ustawie.

Prawidłowość ustalania i terminowość przekazywania dochodów należnych budżetowi 

państwa zbadano na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów źródłowych, 

w szczególności decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

postanowień Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wyciągów wyodrębnionych 

rachunków bankowych prowadzonych w  celu gromadzenia i redystrybucji wpływów 

z administracyjnych kar pieniężnych orzekanych za naruszenie przepisów prawa z zakresu 

ochrony środowiska, wyciągów bankowych rachunku bieżącego dochodów budżetowych, 

dowodów księgowych oraz ewidencji księgowej.

Na podstawię wskazanych powyżej dokumentów sporządzono poniższe zestawienia, 

przedstawiające przebieg ustalania i przekazywania dochodów należnych budżetowi państwa 

z poszczególnych tytułów.



§ 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych dotyczące:

-  wpłat z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze 

niepieniężnym, nałożonych na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji,

-  wpłat z tytułu podziału (redystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony 

środowiska, wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,

-  wpłat kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów

wycofanych z eksploatacji,

-  wpłat kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym,

-  wpłat kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony

Środowiska.
Tabela nr 3 (dane w  zł)

Okres
rozliczeniowy

W pływ kary  na wyodrębniony 
rachunek

W pływ na rachunek bieżący 
dochodów

Odprowadzenie docliodów 
należnych BP2

Term in

data wysokość
wpłaty

kwota
docliodów

w
zakresie
W IOŚ

nr
wb

data kwota n r 
iv b data wb kwota

01.04.2019-
05.04.2019 - - - 42 01.04.2019 762,56 43 05.04.2019 762,56 do

10.04.2019
16.04.2019 -
20.04.2019 17.04.2019 840,00 168,00 50 18.04.2019 168,00 51 19.04.2019 168,00 do

25.04.2019
21.04.2019-
25.04.2019 - - - 52 25.04.2019 2 000,00 53 26.04.2019 2 000,00 do

30.04.2019
26.04.2019-
30.04.2019 - - - 54 29.04.2019 98,55 55 30.04.2019 98,55 do

05.05.2019
06.05.2019 -
10.05.2019 06.05.2019 1 000,00 200,00 56 07.05.2019 200,00 58 10.05.2019 200,00 do

15.05.2019

11.05.2019-
15.05.2019

10.05.2019 4 989,07 997,81 59 13.05.2019 997,81 61 15.05.2019 997,81
do

20.05.2019- - - 60 14.05.2019 71,55 61 15.05.2019 71,55

14.05.2019 1 000,00 144,61 61 15.05.2019 144,61 64 20.05,2019 144,61

16.05.2019-
20.05.2019 - - - 63 17.05.2019 10 000,00 64 20.05.2019 10 000,00 do

25.05.2019
21.05.2019-
25.05.2019 - - - 66 22.05.2019 1 000,00 68 24.05.2019 1 000,00 do

31.05.2019

26.05.2019-
31.05.2019

27.05.2019 10,93 2,19 69 28.05.2019 2,19 71 30.05.2019 2,19

do
05.06.2019

- - - 69 28.05.2019 98,14 71 30.05.2019 98,14

- - - 71 30.05.2019 8 891,52 72 31.05.2019 8 891,52

- - . - 72 31.05.2019 2 850,00 72 31.05.2019 2 850,00

26.06.2019-
30.06.2019

- - - 84 26.06.2019 9 967,41 85 28.06.2019 9 967,41 do
05.07.2019- - - 84 26.06.2019 1 000,00 85 28.06.2019 1 000,00

- Razem 7 840,00 1 512,61 Razem 38 252,34 Razem 38 252,34 -

2 Budżet państwa.



§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dotyczące wpłat z tytułu podziału (redystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony 

środowiska wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wpłat kar 

pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym.

Tabela nr 4 (dane w zł)

Okres
rozliczeniowy

W pływ kary na wyodrębniony 
rachunek

W pływ na rachunek bieżący 
dochodów

Odprowadzenie dochodów 
należnych BP

Term in

data wysokość
wpłaty

kwota
dochodów

w
zakresie
WIOŚ

n r
wb data kwota nr

wb data wb kwota

06.04.2019 - 
10.04.2019 04.04.2019 1 000,00 200,00 45 09.04.2019 200,00 46 10.04.2019 200,00 do

15.04,2019

16.04.2019-
20.04.2019

16,04.2019 1 375,00 192,50 49 17.04.2019 192,50 51 19.04.2019 192,50 do
25.04.201916.04.2019 2 042,00 285,88 49 ] 7.04.2019 285,88 51 19.04.2019 285,88

21.04.2019-
25.04.2019 24.04.2019 8 543,00 1 196,02 52 25.04.2019 1 196,02 53 26.04.2019 1 196,02 do

30.04.2019
15.05.2019-
20.05.2019 15.05.2019 1 375,00 192,50 62 16.05.2.019 192,50 64 20.05.2019 192,50 do

25.05.2019
21.05.2019 -
25.05.2019 20.05.2019 5 000,00 1 000,00 65 21.05.2019 1 000,00 68 24.05.2019 1 000,00 do

31.05.2019
11.06.2019-
15.06.2019 10.06.2019 28 416,00 5 683,20 77 11.06.2019 5 683,20 79 14.06.2019 5 683,20 do

20.06.2019
16.06.2019-
20.06.2019 17.06.2019 1 067,00 149,38 80 18.06.2019 149,38 81 19.06.2019 149,38 do

25.06.2019

- Razem 48 818,00 8 899,48 Razem 8 899,48 Razem 8 899,48 -

$0910 Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłaty 

prolongacyjnej i odsetek, do których stosuje się przepisy ustawy -  Ordynacja podatkowa.

Tabela nr 5 (dane w  zł)

W pływ opłaty/odsetek na 
w yodrębniony rachunek

W pływ nn rachunek bieżący 
dochodów

Odprowadzenie dochodów 
należnych BP

Okres
rozliczeniowy

data
wysokość

wpłaty

kwota
dochodów

w
zakresie
WIOŚ

nr
wb data kwota n r

wb da ta wb kwota

Term in

1 2 3 ■1 J 6 7 # 9 10 U

16.04.2019- 16.04,2019 50,00 16,00 49 17.04.2019 16,00 51 19.04.2019 16,00 do
20.04.2019 17.04.2019 9,00 9,00 50 18.04.2019 9,00 51 19.04.2019 9,00 25.04,2019

21.04.2019-
25.04.2019 - - - 52 25.04.2019 14,00 53 26.04.2019 14,00 do

30.04.2019
26.04.2019 -
30.04.2019 - - - 54 29.04.2019 53,30 55 30.04.2019 53,30 do

05.05.2019
06.05.2019 - 
10.05.2019 - - - 58 10,05.2019 14,00 61 15,05.2019 14,00

do
15.05.2019



/ 2 3 ■1 J 6 7 8 9 10 U

11.05.2019 -
15.05.2019

10.05.2019 10,93 2,19 59 13.05.20J9 2,19 61 15.05.2019 2,19
do

20.05.2019- - - 60 14.05.2019 7,20 61 15.05.2019 7,20

14.05.2019 96,20 19,24 61 15.05.2019 19,24 64 20.05,2019 19,24

16.05.2019-
20.05.2019

15.05.2019 52,00 17,00 62 16.05.2019 17,00 64 20.05.2019 17,00 do
25.05.2019

21.05.2019-
25.05.2019 - - - 66 22.05.2019 11,00 68 24.05.2019 11,00 do

31.05.2019

26.05.2019-
31.05.2019

- - - 69 28.05.2019 53,71 71 30.05.2019 53,71 do
05.06.2019- - - 71 30.05.2019 259,19 72 31.05.2019 259,19

16.06.2019-
20.06.2019

17.06.2019 38,00 12,00 80 18.06.2019 12,00 81 19.06.2019 12,00 do
25.06.2019

26.06.2019-
30.06.2019

- - - 84 26.06.2019 172,59 85 28.06.2019 172,59 do ' 
05.07.2019- - - 84 26.06.2019 14,00 85 28.06.2019 14,00

- Razem 256,13 75,43 Razem 674,42 Razem 674,42 -

$ 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące obciążenia kosztami analiz i wykonywania 

pomiarów, w tym pobierania próbek, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań 

ochrony środowiska na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Tabela nr 6 (dane w zł)

Okres
rozliczeniowy

W pływ kary na wyodrębniony 
rachunek

Wpływ na rachunek bieżący 
dochodów

Odprowadzenie dochodów 
należnych BP

Term in

data wysokość
wpłaty

kwota
dochodów

w
zakresie
W IOŚ

nr
wb data kwota

nr
wb data wb kwota

21.04.2019 -
25.04.2019 - - - 52 25.04.2019 8 446,00 53 26.04.2019 8 446,00

do
30.04.2019

06.05.2019-
10.05.2019 - - - 58 10.05.2019 2 278,00 61 15.05.2019 2 278,00 do

15.05.2019

- - Razem 10 724,00 Razem 10 724,00 -

W toku czynności kontrolnych kontrolujący ustalili, że w badanym okresie3:

1) Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadził wyodrębnione 

rachunki bankowe w  celu gromadzenia i redystrybucji wpływów dotyczących 

administracyjnych kar pieniężnych, wymierzonych, w drodze decyzji.

2) W stosunku do wpłat dokonywanych na wyodrębnione rachunki bankowe tytułem 

administracyjnych kar pieniężnych, wymierzonych, w drodze decyzji, przez 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, WIOŚ we 

Wrocławiu, zgodnie z art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska dokonywał 

redystrybucji -  procentowego podziału uzyskanych wpływów -  z tytułu przekroczenia

3 W II kwartale 2019 r.



ustalonych warunków korzystania ze środowiska. W wyniku powyższego podziału 

w  sposób prawidłowy określono kwoty stanowiące dochody budżetu państwa.

3) WIOŚ we Wrocławiu ustalał w sposób prawidłowy wysokość dochodów należnych 

budżetowi państwa oraz odprowadzał je na centralny rachunek budżetu państwa 

w odpowiednich wysokościach oraz w terminach, określonych w § 4 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania 

budżetu państwa.

4) Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych ujęto w księgach 

rachunkowych w okresie sprawozdawczym, w którym wystąpiło zdarzenie 

gospodarcze, w kwotach zgodnych z kwotami wynikającymi z wydanych decyzji.

5) Należności z tytułu dochodów budżetowych ujęto w kwotach zgodnych z kwotami 

wynikającymi z dokonanej redystrybucji wpływów tytułem administracyjnych kar 

pieniężnych, jak i pozostałych wymierzonych kar pieniężnych.

[Dowód: akta kontroli str. 83-1347]

W związku z powyższym działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w zakresie ustalania wysokości dochodów należnych budżetowi państwa 

i terminowości ich odprowadzania oceniono pozytywnie.

-  dochodzenie należności

Do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych 

tj. niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, 

nieuregulowanych w tejże ustawie stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa.

Do egzekucji niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, 

mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym dokonuje się w  oparciu 

o przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Kodeks cywilny.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie wprowadzono 

regulacji wewnętrznych dotyczących procedury windylcacyjnej należności z tytułu dochodów 

budżetowych. Z informacji przedstawionej przez Głównego Księgowego WIOŚ 

we Wrocławiu w dniu 11 maja 2020 r. wynika, że: „ W jednostce nie wprowadzono regulacji 

wewnętrznych sensu stricte dedykowanych gromadzenia dochodów oraz dochodzenia
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należności. (,..)Zasady dochodzenia należności reguluje ustawa o finansach publicznych, 

przepisy wykonawcze do niej, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisy 

wykonawcze do niej oraz przepisy prawa cywilnego w stosunku do należności cywilno

prawnych, nie pozostawiając jednostce wyboru postępowania w dochodzeniu należności, 

zatem przez pryzmat powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie dostrzega się 

potrzeby regulacji wewnętrznych w tym przedmiocie. "

Zgodnie z przedłożonym do kontroli sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 

budżetowych ustalono, że WIOŚ we Wrocławiu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, 

w kolumnie „saldo końcowe, należności pozostałe do zapłaty ogółem”, wykazał ogółem 

kwotę 7 488 490,84 zł, w tym zaległości netto: 4 305 277,61 zł.

W związku z powyższym, kontrolujący, w celu zbadania jakie czynności były podejmowane 

przez WIOS we Wrocławiu zmierzające do odzyskania niezapłaconych w terminie należności 

budżetowych - w tym czynności faktycznych i prawnych zmierzających do odzyskania 

zaległości - wybrali postępowania prowadzone wobec 6 wybranych dłużników. Kontrolujący 

dobierając sprawy do kontroli wzięli pod uwagę w szczególności wysokość należności 

poszczególnych dłużników, rodzaj ich tytułu, wstępnie ustalony zakres podejmowanych 

■czynności windykacyjnych oraz okres dochodzenia należności.

Szczegółową kontrolą objęto próbę należności o łącznej wartości 5 919 991,00 zł, co 

stanowiło 79,05 % należności występujących w WIOS we Wrocławiu na dzień 31 grudnia 

2019 r.

Należności publiczno-prawne 

Kontrahent /dłużnik/: BR 005

1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 23 stycznia

2019 r,, znak DL-DI.7062.5.2018 na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów

wycofanych z eksploatacji wymierzył karę pieniężną w  kwocie 10 000,00 zł.

2. Z powodu niewykonania w określonym terminie obowiązku orzeczonego w decyzji

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 23 stycznia 

2019 r., Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art, 15 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przesłał do zobowiązanego 

upomnienie z dnia 29 marca 2019 r., wzywające do dobrowolnego uregulowania 

należności, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.



3. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 36 § 1 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zwrócił się z wnioskiem z dnia 1 kwietnia 

2019 r. do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa 

Sprawiedliwości o udzielenie informacji w zakresie czy zobowiązany figuruje 

w elektronicznym rejestrze ksiąg wieczystych, w przypadku zobowiązanego figurującego 

w ww. rejestrze o numerach ksiąg wieczystych.

4. Zgodnie z art. 29 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku osób pozostających 

w  związku małżeńskim, odpowiedzialność za powyższą karę pieniężną obejmuje również 

majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. W związku z brakiem dobrowolnego 

uregulowania przedmiotowej należności przez zobowiązanego, Dolnośląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 15 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji przesłał do małżonka zobowiązanego, upomnienie z dnia 

3 czerwca 2019 r., wzywające do dobrowolnego uregulowania należności, z zagrożeniem 

skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

5. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości 

przekazał w dniu 19 czerwca 2019 r. Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska informację, że zobowiązanego nie znaleziono w elektronicznym 

rejestrze ksiąg wieczystych.

6. Po bezskutecznym upływie terminów określonych w upomnieniach, Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, wystawił w dniu 19 czerwca 2019 r. 

na podstawie art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tytuł 

wykonawczy Nr 11/2019 i przekazał do właściwego organu egzekucyjnego tj. Naczelnika 

Urzędu Skarbowego, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji 

celem wyegzekwowania obowiązku o charakterze pieniężnym wynikającym z decyzji 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 23 stycznia 

2019 r.

7. W dniu 16 kwietnia 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

zwrócił się na podstawie art. 36 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w  administracji do właściwego organu egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego 

z zapytaniem o przebieg postępowania egzekucyjnego na podstawie ww. tytułu 

wykonawczego.

8. Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na ww. zapytanie poinformował pismem 

z dnia 8 maja 2020 r., o przeprowadzonych czynnościach przez organ egzekucyjny 

w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, w szczególności ustaleniu informacji



o zobowiązanym, zajęciu rachunku bankowego czy doręczenie odpisu tytułu 

wykonawczego.

9. Na dzień 15.06.2020 r, należność główna z tytułu wymierzonej administracyjnej kary 

pieniężnej wynosiła 10 000,00 zł.

Kontrahent /dłużnik/: STE05

1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 listopada 

2018 r., znak DW-DI.7062.5.2016.bu.am na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, wymierzył administracyjną karę pieniężną w kwocie 

30 000,00 zł.

2. W związku z wniesionym odwołaniem się od ww. decyzji Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska decyzją z dnia 27 marca 2019 r., znak DKGO-420/25-d/19/mm utrzymał 

w mocy decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

z dnia 19 listopada2018 r., znak DW-DI.7062.5.2016.bu.am.

3. W dniu 04.05.2019 r. została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie skarga wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji 

w całości na ww. decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

4. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 36 § 1 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zwrócił się pismem z dnia 30 lipca 2019 r. 

do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości 

o udzielenie informacji w zakresie czy zobowiązany figuruje w elektronicznym rejestrze 

ksiąg wieczystych, w przypadku zobowiązanego figurującego w ww. rejestrze o numerach 

ksiąg wieczystych.

5. Z powodu niewykonania w określonym terminie obowiązku orzeczonego w decyzji 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 marca 2019 r., Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie ait. 15 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przesłał do zobowiązanego upomnienie 

z dnia 30 lipca 2019 r., wzywające do dobrowolnego uregulowania należności, 

z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

6. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości 

przekazał pismem z dnia 23 września 2019 r. Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazy ksiąg wieczystych z ujawnionymi księgami, 

w których występuje zobowiązany.

7. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 3 października 2019 r., w przedmiocie wymierzenia 

administracyjnej kary pieniężnej oddalił skargę.
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8. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu, Dolnośląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska, wystawił w dniu 18 listopada 2019 r. na podstawie

art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tytuł wykonawczy

Nr 26/2019 i przekazał do właściwego organu egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu 

Skarbowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji celem 

wyegzekwowania obowiązku o charakterze pieniężnym wynikającym z decyzji Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 marca 2019 r.

9. Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie ww. tytułu wykonawczego wszczął

postępowanie egzekucyjne,

10. W dniu 12 maja 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił 

się na podstawie art. 36 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

do właściwego organu egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem 

o przebieg postępowania egzekucyjnego na podstawie ww. tytułu wykonawczego.

11. Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na ww. zapytanie poinformował,

pismem z dnia 25 maja 2020 r., że zawiadomieniem z dnia 9 stycznia 2020 r. dokonano 

zajęcia wierzytelności pieniężnej na rachunku bankowym zobowiązanego, jednakże brak 

środków na ww. rachunku uniemożliwił realizację dokonanego zajęcia.

12. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 15.06.2020 r. należność 

główna z tytułu wymierzonej administracyjnej kary pieniężnej wynosiła 25 672,80 zł.

Kontrahent /dłużnik/: SZY06

1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 17 września 

2018 r., znak DW-DI.7062.14.2018.am wymierzył na podstawie ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji karę pieniężną w kwocie 10 000,00 zł.

2. Z powodu niewykonania w określonym terminie obowiązku orzeczonego w ww. decyzji, 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 15 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przesłał do zobowiązanego upomnienie 

z dnia 30 października 2018 r. wzywające do dobrowolnego uregulowania należności, 

z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

3. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 36 § 1 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zwrócił się: pismem z dnia 

30 października 2018 r. do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 

Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie informacji w zakresie czy zobowiązany 

figuruje w elektronicznym rejestrze ksiąg wieczystych, w przypadku zobowiązanego 

figurującego w ww. rejestrze o numerach ksiąg wieczystych.



4. Departament- Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości 

przekazał w  dniu 20 listopada 2018 r. Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska informację, że zobowiązanego nie znaleziono w elektronicznym 

rejestrze ksiąg wieczystych.

5. Po bezskutecznym upływie terminu, określonego w upomnieniu, Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, wystawił w dniu 30 listopada 2018 r. 

na podstawie art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tytuł 

wykonawczy Nr 42/2018 i przekazał do właściwego organu egzekucyjnego tj. Naczelnika 

Urzędu Skarbowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w  administracji 

celem wyegzekwowania obowiązku o charakterze pieniężnym, wynikającym z decyzji 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 17 września 

2018 r.

6. W dniu 16 kwietnia 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

zwrócił się na podstawie art. 36 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji do właściwego organu egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego 

z zapytaniem o przebieg postępowania egzekucyjnego na podstawie ww. tytułu 

wykonawczego.

7. W związku z brakiem odpowiedzi na pierwotne zapytanie o przebieg postępowania 

egzekucyjnego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, jako wierzyciel 

niewykonanego przez zobowiązanego obowiązku publicznoprawnego zwrócił się w  dniu 

12 czerwca 2020 r. z ponownym zapytaniem o udzielenie informacji o przebiegu 

postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego Nr 42/2018 z dnia 

30 listopada 2018 r.

8. Do dnia 26 czerwca 2020 r, tj. do dnia zakończenia czynności kontrolnych Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie otrzymał od właściwego organu 

egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego informacji o przebiegu postępowania 

egzekucyjnego na podstawie ww. tytułu wykonawczego.

9. Na dzień 15.06.2020 r. należność główna z tytułu wymierzonej administracyjnej kary 

pieniężnej wynosiła 10 000,00 zł.

Kontrahent /dłużnik/; LAB13

1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 2 października 

2018 r., znak WI.7062.28.2018.MG na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nałożył administracyjną karę pieniężną 

w kwocie 10 000,00 zł.



2. Po rozpatrzeniu odwołania od ww. decyzji Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

decyzją z dnia 24 września 2019 r., znak DKGC)-420-774d/2018/ar utrzymał w mocy 

zaskarżoną decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

z dnia 2 października 2018 r., znak WI.7062.28.2018.MG.

3. Pismem z dnia 21 października 2019 r. zobowiązany złożył wniosek do Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o umorzenie w całości zaległości 

wynikających z decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września

2019 r.; a w przypadku jego negatywnego rozpatrzenia o rozłożenie nałożonej kary 

pieniężnej na 20 równych rat4.

4. Z powodu niewykonania w określonym terminie obowiązku orzeczonego w decyzji 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2019 r., Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 15 § 1 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przesłał do zobowiązanego upomnienie 

z dnia 13 stycznia 2020 r., wzywające do dobrowolnego uregulowania należności, 

z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

5. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 36 § 1 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zwrócił się pismem z dnia 13 stycznia

2020 r. do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa 

Sprawiedliwości o udzielenie informacji w zakresie czy zobowiązany figuruje 

w elektronicznym rejestrze ksiąg wieczystych, w przypadku zobowiązanego figurującego 

w  ww. rejestrze o numerach ksiąg wieczystych.

6. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości 

przekazał pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska informację, że zobowiązanego nieodnaleziono 

w elektronicznym rejestrze ksiąg wieczystych.

7. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 

20 kwietnia 2020 r. znak WI.7060.20.2019.DD odmówił umorzenia administracyjnej kary 

pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł. Jednocześnie, ustosunkowując się do wniosku 

zobowiązanego zdecydował o rozłożeniu na 9 rat ww. administracyjnej kary pieniężnej, 

ustalając terminy płatności poszczególnych rat.

8. W odpowiedzi na otrzymaną ww. decyzję pismem z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

zobowiązany złożył do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

4 W dniu 22 listopada 2019 r. WIOŚ przesiał do zobowiązanego wezwanie do uzupełnienia wniosku o niezbędne
dokumenty. Dnia 4 lutego 2020 r. zakończone zostało zbieranie dowodów i materiałów niezbędnych do wydania
decyzji.



wniosek o rozłożenie kary pieniężnej na 20 równych rat.

9. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska potraktował ww. wniosek jako 

odwołanie od decyzji z dnia 20 kwietnia 2020 r. znak WI.7060.20.2019.DD. 

Z uwagi na fakt, że nie znalazł podstaw do Zmiany lub uchylenia decyzji przekazał sprawę 

w tiybie art. 132 kodeksu postępowania administracyjnego do rozpatrzenia przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 4 maja 2020 r.

10. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu Dolnośląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska wystawił w dniu 27 maja 2020 r. na podstawie art. 26 § 1 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawił tytuł wykonawczy Nr 

7/2020 i przekazał do właściwego organu egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu 

Skarbowego, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w  administracji celem 

wyegzekwowania obowiązku o charakterze pieniężnym wynikającym z decyzji Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2019 r.

11. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował pismem 

z dnia 1 czerwca 2020 r. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o przekazaniu 

do właściwego organu egzekucyjnego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

w administracji wobec zobowiązanego.

12. Na dzień 15.06.2020 r. należność główna z tytułu wymierzonej administracyjnej kary 

pieniężnej wynosiła 10 000,00 zł.

K ontrahent /dłużnik/: FAB04

1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 

11 października 2018 r., znak: DJ-DI.7062.6.2018.dj, na podstawie ustawy o systemie 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wymierzył administracyjną karę 

pieniężną w kwocie 3 288 962,00 zł.

2. Z powodu niewykonania w określonym terminie obowiązku orzeczonego w decyzji 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 11 października 

2018 r., Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 15 § 1 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przesłał do zobowiązanego 

upomnienie z dnia 23 listopada 2018 r., wzywające do dobrowolnego uregulowania 

należności, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

3. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 36 § 1 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwrócił się pismem z dnia 26 listopada 

2018 r. do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa



Sprawiedliwości o udzielenie informacji w zakresie czy zobowiązany figuruje 

w elektronicznym rejestrze ksiąg wieczystych, w przypadku zobowiązanego figurującego 

w ww. rejestrze o numerach ksiąg wieczystych.

Pismem z dnia 6 grudnia 2018 r. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 

Ministerstwa Sprawiedliwości przekazał Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska wykazy ksiąg wieczystych, wydane z elektronicznego rejestru Ksiąg 

Wieczystych z ujawnionymi księgami, w  których występuje zobowiązany.

W związku z powyższym, w dniu 14 grudnia 2018 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska zwrócił się do Sądu Rejonowego z wnioskiem znak 

WBF.3151.54.2018.WS o ustanowienie hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia kary 

pieniężnej orzeczonej decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska z dnia 11 października 2018 r. Zabezpieczenie przedmiotowej zaległości 

zostało podzielone pomiędzy sześć nieruchomości. Do przedmiotowego wniosku 

załączono sześć wniosków o wpis do ksiąg wieczystych z podaniem ich właściwych 

numerów.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu Dolnośląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska wystawił w dniu 15 grudnia 2018 r. na podstawie art. 26 

§ 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tytuł wykonawczy Nr 43/2018 

i przekazał do właściwego organu egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego, 

wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji celem 

wyegzekwowania obowiązku o charakterze pieniężnym, wynikającym z decyzji 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 11 października 

2018 r.

W dniu 27 grudnia 2018 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

otrzymał pismo z dnia 16 grudnia 2018 r. od wyznaczonego przez Sąd Rejonowy syndyka 

masy upadłości zobowiązanego przekazujące postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 

15 listopada 2018 r., który postanowił m.in. ogłosić upadłość likwidacyjną

zobowiązanego oraz wezwać wierzycieli do zgłoszenia swych wierzytelności sędziemu 

komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

Z uwagi na fakt, że na dzień wystawienia tytułu wykonawczego Dolnośląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska nie posiadał wiedzy o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej 

zobowiązanego, dnia 2 stycznia 2019 r. skierował do Naczelnika Urzędu Skarbowego 

zawiadomienie o zdarzeniu powodującym nieprzystąpienie do egzekucji lub umorzenie 

postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 10 ustawy o postępowania



egzekucyjnym w  administracji, postępowanie umarza się w innych przypadkach 

przewidzianych w ustawach, w związku z powyższym, wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego lub jego prowadzenie jest wykluczone w związku z ogłoszeniem upadłości 

likwidacyjnej zobowiązanego.

9. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do reprezentowania Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w postępowaniu upadłościowym 

zobowiązanego, w dniu 8 stycznia 2019 r. pełnomocnik zgłosił wierzytelność sędziemu 

komisarzowi w  Sądzie Rejonowym, celem uwzględnienia wierzytelności w planie masy 

upadłości.

10. W dniu 22 stycznia 2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

otrzymał zawiadomienie z dnia 15 stycznia 2019 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego 

o nieprzystąpieniu do egzekucji, ponieważ wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

w sytuacji ogłoszenia upadłości likwidacyjnej zobowiązanego jest niemożliwe. 

Przedmiotowy tytuł wykonawczy został zwrócony.

11. W dniu 31 stycznia 2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego z dnia 22 stycznia 2019 r. o dokonaniu wpisu 

w dziale IV księgi wieczystej hipoteki przymusowej i jej ustanowieniu dla zabezpieczenia 

kary pieniężnej orzeczonej decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska z dnia 11 października 2018 r. na sumę 553 206,33 zł.

12. W przypadku pozostałych pięciu wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska otrzymał właściwe 

postanowienia Sądu Rejonowego o oddaleniu złożonych wniosków o ustanowienie 

hipoteki przymusowej, z uwagi na fakt, że w wyniku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej 

zobowiązanego, wpis hipoteki przymusowej na mocy art. 81 ust. 1 prawa upadłościowego 

jest niedopuszczalny.

13. W dniu 30 grudnia 2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego o dokonaniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. 

wykreślenia w dziale IV księgi wieczystej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia kary 

pieniężnej orzeczonej decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska z dnia 11 października 2018 r. Podstawą wykreślenia była umowa sprzedaży 

nieruchomości.

14. Pismem z dnia 2 stycznia 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska zwrócił się do Sądu Rejonowego o udzielenie informacji o przebiegu 

postępowania upadłościowego w sprawie zgłoszonej wierzytelności.



15. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do reprezentowania Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie dotyczącej postępowania 

wieczystoksięgowego, w dniu 7 stycznia 2020 r. pełnomocnik złożył w Sądzie 

Rejonowym skargę na orzeczenie (zawiadomienie) referendarza sądowego w przedmiocie 

wykreślenia hipoteki przymusowej.

16. W dniu 17 stycznia 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

otrzymał z Sądu Rejonowego informację, że postępowania upadłościowe jest w toku, 

a lista wierzytelności została zatwierdzona 29 listopada 2019 r.

17. W związku z powyższym, pismem z dnia 22 stycznia 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Sądu Rejonowego o wydanie zatwierdzonej 

listy zgłoszonych wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

18. W  dniu 8 kwietnia 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 31 marca 2020 r. o utrzymaniu w mocy 

zaskarżonego wpisu w księdze wieczystej w przedmiocie wykreślenia hipoteld 

przymusowej. Jak wynika z uzasadnienia postanowienia,,(...) Podstawą wykreślenia 

hipoteki je s t umowa sprzedaży nieruchomości (...)

19. Pismem z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska zwrócił się do Sądu Rejonowego o udzielenie informacji o przebiegu 

postępowania upadłościowego w sprawie zgłoszonej wierzytelności,

20. Pismem z dnia 19 maja 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

zwrócił się do Sądu Rejonowego o wydanie planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży 

nieruchomości.

21. W dniu 3 czerwca 2020 roku Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

otrzymał informację, że postępowanie upadłościowe jest na końcowym etapie 

po wykonaniu planu podziału przed czynnościami końcowymi.

22. Pismem z dnia 6 czerwca 2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska otrzymał plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej,

23. Główny Księgowy WIOŚ we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2020 r. zwrócił się 

do Naczelnika Wydziału Prawnego WIOŚ we Wrocławiu w celu dokonania oceny pozycji 

prawnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w związku z wydaniem przez Sąd kserokopii planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży 

rzeczy obciążonej.

24. W  odpowiedzi radca prawny Wydziału Prawnego WIOŚ we Wrocławiu w dniu 

25 czerwca 2020 r. wyraził opinię w sprawie oceny pozycji prawnej Dolnośląskiego



Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wobec planu podziału sumy uzyskanej 

ze sprzedaży m.in. nieruchomości. Wskazał m.in. że:„ (...) Kwestia podziału w tej sprawie 

regulowana je s t przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Zasady 

i kolejność zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką opisane 

są odpowiednio w art. 345 oraz 346. Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 345 

ust. 2 Prawa Upadłościowego wierzytelności zabezpieczone hipoteką (m.in.) zaspokajane 

są w kolejności przysługującego im pierwszeństwa (...) o pierwszeństwie rozstrzyga 

chwila, od której liczy się skutki wpisu hipoteki, co je s t potwierdzeniem zasady wyrażonej 

w art.12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( ...).jedynym 

wierzycielem, którego wierzytelności z tytułu wpisanych hipotek ja k  tez ustanowionego 

zastawu rejestrowego zostały uznane, jako podlegające zaspokojeniu w planie podziału 

został (...). Biorąc pod  uwagę, iż zgodnie z treścią odpisu zupełnego ww. księgi wieczystej 

wpis hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości na rzecz DWIOS został dokonany 

vi' dalszej kolejności- po  wpisaniu przed nią hipotek kilku innych wierzycieli 

hipotecznych(...), to stwierdzić należy brak podstaw do uwzględnienia wierzytelności 

DWIOS w przedmiotowym planie podziału.(...) wobec sprzedaży obciążonej 

nieruchomości wszelkie ustanowione hipoteki, w tym przysługująca DWIOS, My gasły 

z mocy prawa. Oczywiście nie zmienia to faktu, że DWIOŚ jako zgłaszający swoje 

wierzytelności do masy upadłości będzie mógł hipotetycznie liczyć na ich zatwierdzenie 

i uwzględnienie w planie funduszów masy upadłości (...).

25. Na dzień 15.06.2020 r. należność główna z tytułu wymierzonej administracyjnej kary 

pieniężnej wynosiła 3 288 962,00 zł.

Kontrolujący potwierdzili, że Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podejmował czynności 

zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych przez organ egzekucyjny w celu 

odzyskania niezapłaconych w  terminie należności budżetowych.

Niemniej jednak, stwierdzono, że jednostka występowała do Naczelników Urzędów 

Skarbowych o informacje dotyczące przebiegu postępowania egzekucyjnego odpowiednio 

w ciągu 290 dni (BR005), 174 dni (STE05) oraz 499 dni (SZY06) od wszczęcia ww. 

postępowania. N a zapytanie kontrolujących odnośnie sposobu monitorowania przebiegu 

spraw w ww. zakresie, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, pismem 

z dnia 26 czerwca 2020 r. przedstawił następującą informację kontrolującym: „Co do zasady 

monitorowanie należności je st procesem ciągłym trwającym od uzyskania przez należność



przymiotu wymagalności do wygaśnięcia należności. Przez monitorowanie należności pr-zede 

wszystkim rozumie się przegląd akt spraw oraz w razie potrzeby występowanie do organów 

egzekucyjnych prowadzących postępowania egzekucyjne, a także do innych organów państwa 

lub podmiotów w przedmiocie spraw przez nich prowadzonych, o udzielenie informacji 

w wnioskowanym zakresie (np. występowanie do administracyjnych organów egzekucyjnych 

o udzielanie informacji o przebiegu postępowań egzekucyjnych). Generalnie rzecz biorąc 

poszczególne należności monitorowane są na bieżąco, jednak nie rzadziej niż przy 

sporządzaniu z nich sprawozdania finansowego. Kompleksowy przegląd należności 

przeprowadzany je st podczas przeprowadzania inwentaryzacji metodą weryfikacji. Podczas 

przeprowadzania inwentaryzacji należności kształtuje się hierarchia pracy nad 

poszczególnymi należnościami."

Kontrolujący przyjmują powyższe wyjaśnienia za wystarczające, za wyjątkiem sprawy 

SZY06, dla której nie dopełniono stosowanej przez jednostkę praktyki dotyczącej 

monitorowania należności po wystawieniu tytułu wykonawczego, nie rzadziej niż przy 

sporządzaniu sprawozdania finansowego. Z uwagi na jednostkowy charakter opisanego 

ustalenia, zakwalifikowano je jako uchybienie, nie mające wpływu na dokonanie ogólnej 

oceny badanego obszaru.

Należności cywilnoprawne

Kontrahent /dłużnik/: BUD02

I. Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na podstawie art. 492 

kodeksu cywilnego oraz postanowień §12 ust. 1 pkt 1 umowy, pismem z dnia 20 lipca 

2016 r., znak: WAT.273.10.2013 zawiadomił Generalnego Wykonawcę o odstąpieniu 

od umowy z dnia 13 października 2014 r., Nr WAT.273.57.2014 oraz naliczył karę 

umowną w  wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj,

1.672.910,00 zł5. Przyczynami odstąpienia od umowy były liczne zaniedbania 

generalnego Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji, nienależyta staranność, brak 

postępu robót dający rękojmię wykonania robót budowlanych w ustalonym terminie oraz 

brak wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W  związku z brakiem zapłaty ww. kary umownej pismem z dnia 22 grudnia 2016 r.

5 Przedmiotem umowy było wykonanie robót związanych budową laboratorium W ojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu w i ąz z  zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował Prokuratorię 

Generalną Skarbu Państwa o powstaniu roszczenia w wysokości 1 672 910,00 zł

1 konieczności jego dochodzenia od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa.

3. Działając w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Prokuratoria Generalna wykonując zastępstwo 

prawne wniosła do Sądu Okręgowego pozew w postępowaniu upominawczym z dnia 

10 marca 2017 r. o wydanie nakazu zapłaty, aby Pozwany -  dłużnik zapłacił na rzecz 

Powoda Skarbu Państwa -  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu kwotę 1 672 910,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

4. Wyrokiem z dnia 2 października 2018 r. Sąd Okręgowy zasądził od strony pozwanej 

Generalnego Wykonawcy, na rzecz strony powodowej Skarbu Państwa-W ojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu kwotę 1.672.910,00 zł wraz 

z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 6 sierpnia 2016 r. do dnia 

zapłaty.

5. W dniu 28 marca 2019 r, postanowieniem Sądu Rejonowego zostało otwarte 

postępowanie sanacyjne dłużnika.

6. Z informacji o stanie należności cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. 

przedstawionej przez Naczelnika Wydziału Prawnego WIOŚ we Wrocławiu wynika, 

że ,,(...)Zgodnie z brzmieniem ctrt. 312 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne 

skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej 

oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia 

zabezpieczenia roszczenia na tym majątku je s t niedopuszczalne po dniu otwarcia 

postępowania sanacyjnego. Powyższe powoduje niemożność dochodzenia przedmiotowej 

należności w drodze postępowania egzekucyjnego(...). ”

7. Wyrokiem z dnia 2 października 2019 r, Sąd Apelacyjny oddalił apelację strony pozwanej 

Generalnego Wykonawcy, od wyroku Sądu I Instancji Sądu Okręgowego z dnia

2 października 2018 r., zasądzającego od pozwanego kwoty 1 672 910,00 zł na rzecz 

strony powodowej Skarbu Państwa -  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu.

8. Niezależnie od prowadzonego postępowania sanacyjnego dłużnika, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził działania celem umieszczenia 

przedmiotowej należności w spisie wierzytelności. W  dniu 30 września 2019 r. wniósł 

do Sądu Rejonowego sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności 

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w sprawie.

21
h i i



9. Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy postanowił uwzględnić 

sprzeciw wierzyciela w ten sposób, że umieścił w spisie wierzytelności wierzytelność 

wierzyciela -  Skarb Państwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu, jako wierzytelność objętą z mocy prawa układem, w  kwocie głównej 

1 672 910,00 zł.

10. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie ait. 36 ust. 4 

ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zwrócił się wnioskiem z dnia 25 listopada 

2019 r. do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa 

Sprawiedliwości o udzielenie informacji w zakresie czy dłużnik figuruje 

w elektronicznym rejestrze ksiąg wieczystych, w przypadku zobowiązanego figurującego 

w ww. rejestrze o numerach ksiąg wieczystych.

11. Pismem z dnia 10 grudnia 2019 r. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych 

Ministerstwa Sprawiedliwości przekazał Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska informację, że nieodnaleziono w elektronicznym rejestrze ksiąg 

wieczystych wnioskowanego podmiotu.

12. W dniu 30 kwietnia 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego umorzono postępowanie 

sanacyjne dłużnika.

W związku z powyższym kontrolujący zwrócili się do jednostki z zapytaniem jakie dalsze 

działania będzie podejmował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

w związku z umorzeniem ww. postępowania. Naczelnik Wydziału Prawnego WIOŚ 

we Wrocławiu w piśmie z dnia 24 czerwca 2020 r. udzieliła następującej informacji: „(...) 

Z  uwagi na toczące się z  udziałem zobowiązanej Spółki postępowania -  najpierw 

postępowanie restrukturyzacyjne a następnie postępowanie sanacyjne, WIOŚ we Wrocławiu 

nie miał prawnej możliwości dochodzenia wierzytelności w ramach postępowania 

egzekucyjnego, a zaspokojenie mogło nastąpić jedynie w ramach ww. postępowań. Do spisu 

wierzytelności sporządzonego przez Zarządcę Masy Sanacyjnej w ramach postępowania 

sanacyjnego, WIOS we Wrocławiu wnosił sprzeciw z uwagi na pominięcie wierzytelności 

WIOŚ we Wrocławiu w spisie wierzytelności. WIOŚ we Wrocławiu monitorował na bieżąco 

trwające postępowania. Ostatecznie nie doszło do zaspokojenia należności w ramach 

postępowania sanacyjnego z uwag na jego umorzenie spowodowane brakiem dostatecznych 

środków finansowych w Spółce na spłatę wierzytelności i dalsze funkcjonowanie Spółki. 

Postanowienie Sądu Rejonowego (...) z dnia 30 kwietnia 2020 r. w przedmiocie umorzenia 

postępowania sanacyjnego wobec (...)., zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym z dnia 8 czerwca 2020 r. (...) i nie jest ono ostateczne z uwagi na możliwość



wniesienia na nie zażalenia. Dalsze postępowanie WIOŚ we Wrocławiu w przedmiocie 

dochodzenia należności od (...), a następnie, po uprawomocnieniu się postanowienia 

o umorzeniu postępowania sanacyjnego, skierowaniu wniosku do komornika o wszczęcie 

egzekucji wydane przeciwko temu dłużnikowi. Dłużnik wskazał >i> toku postępowania 

sanacyjnego m. in. majątek ruchomy ja k  też wierzytelności, co do Ictórych można podjąć próbę 

ich zajęcia. Wskazać jednak należy, na duże prawdopodobieństwo złożenia przez 

zobowiązaną Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości (co je st standardowym zachowaniem 

w takiej sytuacji finansowej podmiotu), więc w sytuacji otwarcia postępowania 

upadłościowego, WIOŚ we Wrocławiu podejmie próbę zaspokojenia należności w ramach 

postępowania upadłościowego."

13. Na dzień 15.06.2020 r. należność główna z tytułu kary umownej wynosiła 

1 672 910,00 zł.

W związku z odstąpieniem od umowy i naliczeniem kary umownej, WIOŚ we Wrocławiu 

podejmował czynności windykacyjne przedsądowe celem dochodzenia przedmiotowej 

należności. Z powodu braku zapłaty w określonym terminie skierował sprawę na drogę 

postępowania sądowego przekazując sprawę do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

II. Roszczenie odszkodowawcze

1. Pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu wezwał dłużnika do zapłaty kwoty 398 118,74 zł z tytułu przysługującego 

mu roszczenia w  związku z dokonaną zapłatą środków pieniężnych zasądzonych 

Wyrokiem Sądu Okręgowego utrzymanym orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w terminie 

7 dni od otrzymania wezwania. Termin określony na dzień 5 stycznia 2019 r. upłynął 

bezskutecznie,

2. Pismem z dnia 19 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu poinformował Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa o powstaniu 

roszczenia w wysokości 398 118,74 zł i konieczności jego dochodzenia od dłużnika 

na rzecz Skarbu Państwa.

3. Działając w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Prokuratoria Generalna wykonując zastępstwo 

prawne wniosła do Sądu Okręgowego pozwem z dnia 25 czerwca 2019 r. o orzeczenie 

nakazu zapłaty, aby Pozwany -  dłużnik zapłacił na rzecz Powoda Skarbu Państwa -  

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu kwotę 398 119,00 zł 

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
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4. W dniu 16 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu 

upominawczym, w którym nakazał stronie pozwanej zapłacić stronie powodowej kwotę 

398 119,00 zł w a z  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

5. Na dzień 15.06.2020 r. należność główna z tytułu roszczenia wynosiła 398 119,00 zł.

Kontrolujący zw ócili się z zapytaniem do jednostki jakie dalsze działania będzie podejmował 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku z brakiem zapłaty przedmiotowej 

należności, Naczelnik Wydziału Prawnego WIOŚ we Wrocławiu w piśmie z dnia 24 czerwca 

2020 r. udzieliła następującej informacji: „ (...) Na skutek wniesionego przez pozwaną Spółkę 

sprzeciwu (pismo z dnia 4.10.2019 r.), nakaz zapłaty stracił moc. Po wymianie przez strony 

pism procesowych, Sqd wyznaczył termin rozprawy na dzień 20 maja 2020 r., jednakże 

z uwagi na epidemię został on zniesiony i brak je st M>yznaczonego nowego terminu. Sąd. 

zwrócił się do stron o przedłożenie listy pytań do zgłoszonych w sprawie świadków, które 

prawdopodobnie aktualnie przesyła do świadków, wyznaczając im odpowiedni termin 

na zajęcie wobec nich stanowiska. ”

W związku z wykonaniem zobowiązań nałożonych na Skarb Państwa -  WIOŚ 

we Wrocławiu, zasądzonych Wyrokiem Sądu Okręgowego utrzymanym orzeczeniem Sądu 

Apelacyjnego, WIOŚ we Wrocławiu dokonał podwójnej płatności za wykonane roboty 

budowlane (zarówno Generalnemu Wykonawcy jak i podwykonawcy)6. Wobec powyższego 

WIOŚ we Wrocławiu podejmował czynności windykacyjne przedsądowe celem dochodzenia 

przedmiotowej należności. Z powodu braku zapłaty w określonym terminie skierował sprawę 

na drogę postępowania sądowego przekazując sprawę do Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa.

III. Roszczenie odszkodowawcze

1. Pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu wezwał dłużnika do zapłaty kwoty 425 809,20 zł z tytułu przysługującego 

roszczenia odszkodowawczego (regresowego) w związku z wykonaniem robót 

naprawczych w zakresie wad i usterek budowlanych, dotyczących zakresu robót 

realizowanych przez dłużnika oraz zastępstwem inwestycyjnym. Następnie, pismem 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. wezwał dłużnika do zapłaty pozostałej kwoty 74 190,80 zł7, 

Ostateczna wartość robót naprawczych w a z  ze sprawowaniem przez inwestora

6 Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wraz z zawierającym umowę z podwykonawcą, za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę
7 Ponieważ łączny koszt prac naprawczych w yniósł 500.000,00 z ł - WIOŚ we W rocławiu w ezwał dłużnika do 
zapłaty brakującej kwoty w  w ysokości 74 190,80 zł.
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zastępczego nadzoru inwestorskiego wyniosła 500 000,00 zł. Wezwania pozostały 

bezskuteczne.

2. Pismem z dnia 27 czerwca 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu poinformował Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej 

o powstaniu roszczenia w wysokości 500 000.00 zł i konieczności jego dochodzenia 

od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa.

3. Działając w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Prokuratoria Generalna wykonując zastępstwo 

prawne wniosła do Sądu Okręgowego pozwem z dnia 6 września 2019 r. o orzeczenie 

nakazu zapłaty, aby Pozwany (dłużnik) zapłacił na rzecz Powoda Skarbu Państwa -  

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu kwotę 541 853,57 zł 

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa 

do dnia zapłaty.

4. Na dzień 15.06.2020 r. należność główna z tytułu roszczenia wynosiła 500 000,00 zł.

Kontrolujący zwrócili się z zapytaniem, jakie dalsze działania będzie podejmował 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z brakiem zapłaty 

przedmiotowej należności. Naczelnik Wydziału Prawnego WIOŚ we Wrocławiu w  piśmie 

z dnia 24 czerwca 2020 r. udzieliła następującej informacji: „(...) Na skutek wniesienia 

pozwu, sprawa zawisła przed Sc/dem Oh'ęgowym(...). Obecnie sprawa je s t na etapie 

postępowania dowodowego - na rozprawie w dniu 6 marca 2020 r. Sąd przesłuchał 

świadków(...), na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 r. przesłuchał świadka(...), 

zaś na termin 3 łipca 2020 r. wezwał świadków (...). "

W związku z wykonaniem robót naprawczych wraz z zastępstwem inwestycyjnym i dokonaną 

zapłatą wynagrodzenia tytułem wykonania na rzecz WIOŚ we Wrocławiu tychże robót 

naprawczych, WIOŚ we Wrocławiu podejmował czynności windykacyjne przedsądowe, 

celem dochodzenia przedmiotowej należności. Z powodu braku zapłaty w  określonym 

terminie skierował sprawę na drogę 'postępowania sądowego przekazując sprawę 

do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dowód: a ka  kontroli str. [1348-1719]

W związku z powyższym działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu w zakresie dochodzenia należności oceniono pozytywnie.
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3. Realizacja wydatków dokonywanych ze środków budżetu państwa

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 20/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. został zatwierdzony 

do realizacji plan finansowy w części 85/02 -  województwo dolnośląskie, w dziale 

900 -  gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90014 -  Inspekcja Ochrony 

Środowiska w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 

dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Plan finansowy 

wydatków jednostki określono na kwotę 12 887 000,00 zł.

Zmian w planie finansowym dokonywano na podstawie wydanego przez Wojewodę 

Dolnośląskiego Upoważnienia ni' 180 z dnia 22 lutego 2019 i\, udzielonego Dolnośląskiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Kierownik jednostki wydał niżej 

wskazane decyzje, zmieniające plan finansowy wydatków na 2019 r.:

• 85/02.3122.3.14.2019.TR z dnia 27 marca 2019 r.,

• 85/02.3122.3.26.2019.TR z dnia 26 kwietnia 2019 r.,

• 85/02.3122.3.55.2019.TR z dnia 14 sierpnia 2019 r„

• 85/02.3122.3.60.2019.TR z dnia 4 września 2019 r.,

• 85/02.3122.3.78.2019.TRz dnia28 października2019 r.,

• 85/02.3122.3.94.2019.TR z dnia 12 listopada 2019 r.,

• 85/02.3122.3.112.2019.TR z dnia 3 grudnia 2019 r.,

• 85/02.3122.3.123.2019.TR z dnia 13 grudnia 2019 r.,

• 85/02.3122.3.134.2019.TR z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dodatkowo, w 2019 r. dokonano zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego:

• 85/02.3122.2.4. 2019.ZW z dnia 21 stycznia 2019 r.,

• 85/02,3122.2.263.2019.ZW z dnia 15 listopada 2019 r.,

• 85/02.3122.2.284.2019.ZW z dnia 22 listopada 2019 r.

W 2019 r. zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu dokonano również na postawie decyzji Ministra Finansów:

• MF/FG2.4143.3.4.2019.MF.69 z dnia 31 stycznia 2019r„

• MF/BP6.4143.10.1.2019.PRM z dnia 28 lutego 2019 r.,

• MF/FG2.4143.3.251.2019.MF.4728 z dnia 15 października 2019 r.,

• MF/BP2.4143.16.4.2019.RC z dnia 29 listopada 2019 r.,

• MF/FG2.4143.3.330.2019.MF.6201 z dnia 18 grudnia 2019 r.
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W wyniku kontroli potwierdzono, iż zmian w planie finansowym Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na 2019 rok dokonywano na podstawie 

decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zmian 

w budżecie państwa, decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz decyzji Ministra Finansów 

(poprzedzonych wnioskami kierownika jednostki), w podziałkach zgodnych z obowiązującą 

klasyfikacją budżetową.

W toku kontroli, na podstawie analizy ewidencji księgowej konta 130-01 -  rachunek bieżący 

jednostki-wydatki stwierdzono, że w 2019 r. w  6 przypadkach wystąpiła różnica pomiędzy 

planem finansowym w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, a wykonaniem 

wydatków o kwotę 111 858,01 zł, co zaprezentowano w Tabeli 7.

Tabela 7 (dane w zł)

§
plan finansowy 

wydatków
wykonanie wydatków ujętych 

na koncie 130-01

różnica pianu finansowego 
wydatków w .stosunku 

do wykonania

n a  d z ień  25 .04.2019 r.

4580 0,00 13 060,60 -13 060,60

4600 0,00 64 368,36 -64 368,36

4610 3 000,00 16 518,52 -13 518,52

na dzień 21.11.2019 r.

4580 13 061,00 15 584,68 -2 523,68

4590 0,00 12 300,25 -12 300,25

4610 19 938,00 26 024,60 -6 086,60

Suma: -111 858,01

W związku ze stwierdzonymi różnicami, zaprezentowanymi w Tabeli 7, na prośbę 

kontrolujących kierownik jednostki kontrolowanej w dniu w dniu 2 czerwca 2020 r. złożył 

pisemne wyjaśnienie (cyt.):

W dniu 22 marca 2019 r. wpłynęła do Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności 

Pieniężnych informacja od Radcy prawnego WIOS we Wrocławiu o konieczności poniesienia 

wydatku w związku z doręczonym w dniu 21 marca 2019 r. wyrokiem Sądu Okręgowego 

we Wrocławiu X I  Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 12 lutego 2019 r. (...) Mając 

na uwadze, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie miał wolnych 

środków >i' planie finansowym, które mógłby przeznaczyć na wykonanie ww>. wyroku, 

to w dniu 28 marca 2019 r. został sporządzony i złożony w systemie TREZOR „wniosek
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0 wydanie decyzji budżetowej na rok 2019” zwiększającej plan finansowy jednostki 

na pobycie  ww. wydatków, który to wniosek został zatwierdzony przez Dysponenta części 

budżetowej, a następnie przekazany do Ministerstwa Finansów. Ww. wniosek o wydanie 

decyzji budżetowej na rok 2019 został odrzucony w systemie TREZOR w dniu 16 hńetnia  

2019 r. z  adnotacją „zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 hńetn ia  2019 r., znak 

DG2.4143.36.2019”. (...) Po odmowie przez Ministerstwo Finansów zwiększenia planu 

finansowego jednostki zgodnie z wnioskiem z  dnia 28 marca 2019 r. oraz niezwiększeniem 

planu finansowego jednostki przez Dysponenta części budżetowej, Kierownik jednostki 

dokonał zmian w planie finansowym jednostki poprzez dokonanie przeniesień wydatków 

miedzy paragrafami klasyfikacji wydatków do wysokości poniesionych wydatków zgodnie 

z orzeczeniem Sądu, po  uprzedniej rewizji planu finansowego jednostki przez pryzmat 

zabezpieczenia środków na tak zwane „ wydatki sztywne”.

W  dniu 18 listopada 2019 r. wpłynęła do Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności 

Pieniężnych informacja od Radcy prawnego WIOS we Wrocławiu o konieczności poniesienia 

wydatku w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wroclawia-Fabrycznej we Wrocławiu

1 Wydział Cywilny z  dnia 12 października 2018 r.(...) oraz wyrokiem Sądu Obęgowego 

we Wrocławiu, I I  Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5 listopada 2019 r. (...) Mając 

na uwadze, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie miał wolnych 

środków w planie finansowym, które mógłby przeznaczyć na wykonanie ww. wyroku, 

to w dniu 19 listopada 2019 r. został sporządzony i złożony w systemie TREZOR „wniosek 

o wydanie decyzji budżetowej na rok 2019” zwiększającej plan finansowy jednostki 

na p obycie  ww. wydatków. Wojewoda Dolnośląski decyzją z  dnia 22 listopada 2019 r., 

symbol 85/02.3122.2.284.2019,ZW w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, 

zwiększył plan finansowy jednostki (...). Zasądzone Icwoty zostały wykonane zgodnie 

z planowaną datą płatności wskazaną we wniosku o wydanie decyzji budżetowej na rok 2019 

zwiększającej plan finansowy jednostki, z iw agi na wezwanie Pełnomocnika Strony.

W toku kontroli ustalono, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

za pomocą systemu TREZOR złożył wnioski o wydanie decyzji budżetowych zwiększających 

plan finansowy jednostki na pokrycie zasądzonych kwot, odpowiednio w dniach 28 marca 

2019 r. i 19 listopada 2019 r. Przedmiotowe wnioski zatwierdzane były przez dysponenta 

części budżetowej, a następnie przekazywane do Ministerstwa Finansów. Jednostka dokonała



zapłaty zasądzonych kwot odpowiednio w dniach 11 kwietnia 2019 r. oraz 21 listopada 

2019 r., tj. przed dokonaniem zmian w  planie finansowym z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

oraz z dnia 22 listopada 2019 r.

Kontrolujący przyjęli wyjaśnienie kierownika jednostki, uwzględniając powstałe różnice 

pomiędzy planem finansowym, a wykonaniem wydatków, wymienione w  Tabeli 7. 

Pojawienie się zdarzeń gospodarczych, wynikających z wyroków sądów spowodowało 

szybką reakcję jednostld poprzez sporządzenie stosownych wniosków o wydanie decyzji 

zwiększających plan finansowy WIOŚ, co było zgodne z art. 164 ust. 1 o finansach 

publicznych, w którym zapisano, że wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności 

wynikają z tytułów wykonawcźych, wyroków sądowych lub ugód, mogą być dokonywane bez 

względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana 

planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek 

klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych.

W wyniku kontroli potwierdzono, że jednostka w 2019 r. otrzymała z budżetu Wojewody 

Dolnośląskiego środki w wysokości 11 864 193,13 zł, z których wydatkowano kwotę 

11 782 041,56 zł, co stanowiło 99,31% wykonania planu finansowego jednostki na 2019 r. 

Niewykorzystane środki w kwocie 82 151,57 zł zostały zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2019 r.

Udział procentowy wydatków zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. przez Wojewódzki 

Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w stosunku do wydatków ogółem 

zaprezentowano w Tabeli 8.

Tabela 8

§ wyszczególnienie
plan na 2019 r. 

po zmianach 
fzll

kwota poniesionych 
wydatków w 2019 r. 

Ml

wykonanie
wydatków

1%1
I 2 3 4 5

3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 17 957,00 17 956,02 0,15%

4000 grupa wydatków bieżących 838 831,00 ----------- ' "
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 770 520,00 769 711,68 6,53%

4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu s.c. 7 200 250,00 7 138 999,88 60,59%

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 377 974,00 377 973,08 3,21%

4110 składki ZUS 1 381 513,00 1 367 595,62 11,61%

4120 składki Fundusz Pracy 143 418,00 137 438,62 1,17%

4140 wpłaty na PFRON 101 751,00 101751,00 0,86%

4210 zakup materiałów i wyposażenia ---- 326 454,28 2,77%

4260 zakup energii ---------- 235 533,28 2,00%

4270 zakup usług remontowych 42 649,00 42 648,04 0,36%
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4280 zakup usług medycznych 12 842,00 0,11%

4300 zakup usług pozostałych ------- " 222 997,12 1,89%

4360 opłaty z tyt. zakupu usług teleinformatycznych ^ 25 700,48 0,22%

4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe

15 283,18 0,13%

4410 podróże służbowe krajowe 6 454,00 6 348,80 0,05%

4420 podróże służbowe zagraniczne 1 058,00 1 057,39 0,01%

4440 odpisy na ZFŚS 155 084,00 155 083,18 1,32%

4480 podatek od nieruchomości 28 417,00 28 417,00 0,24%

4520 opłaty na rzecz budżetów jst 13 709,00 13 708,55 0,12%

4550 szkolenia członków  korpusu służby cywilnej 16 114,00 16 113,60 0,14%

4580 pozostałe odsetki 15 585,08 15 584,68 0,13%

4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych

12 300,25 12 300,25 0,10%

4600
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 
na rzecz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

64 369,00 64 368,36 0,55%

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 105,00 26 040,73 0,22%

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 220,00 220,00 0,00%

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych

641 090,80 641 090,76 5,44%

SUMA: 11 864 193,13 11 782 041,56 100,00%

Jak wynika z danych zawartych w  Tabeli 8 największy udział w  wydatkach ogółem -  83,11% 

stanowiły wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń na sumę 9 791 718,88 zł. 

Na pozostałe wydatki bieżące składały się świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy 

towarów i usług, koszty utrzymania WIOŚ oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem 

jednostki i realizacją jej statutowych zadań, lctóre zostały poniesione na sumę 

1 349 231,92 zł, tj. 11,45% wydatków ogółem. Dodatkowo, w okresie objętym kontrolą 

WIOŚ zrealizował wydatki za zakupy inwestycyjne w kwocie 641 090,76 zł, co stanowiło 

5,44% zrealizowanych wydatków na 2019 r.

Do szczegółowej kontroli wybrano - w oparciu o profesjonalny osąd kontrolerów - próbę 

wydatków dokonanych w 2019 r. w łącznej wysokości 1 901 030,76 zl, co stanowiło 16,13% 

ogółu środków wydatkowanych w 2019 r., z tego:

• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -  1 105 015,86 zł:

- §4010 - 90 787,36 zł;

- §4020 - 849 743,87 zł;

- §4110- 148 267,95 zł; ■

- §4120- 16 216,68 zł;



• pozostałe wydatki bieżące -  154 924,14 zł:

- §4210- ■ 99 827,57 zł;

- §4270- 16 926,33 zł;

- §4300- 38 170,24 zł;

• wydatki na zakupy inwestycyjne -  641 090,76 zł (§6060).

Kontrolujący - na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów finansowych 

(m.in. faktur, poleceń księgowania, dokumentów OT, list płac, wyciągów bankowych, 

ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych Rb-28 z wykonania z planu wydatków 

budżetu państwa) - sprawdzili prawidłowość poniesienia przez WIOŚ wydatków 

w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 44 ustawy o finansach publicznych, 

tj.: poniesienia ich:

na cele i wysokościach określonych w planie finansowym jednostki, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, 

w sposób celowy i oszczędny, 

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ww. sprawdzenia dokonano z uwzględnieniem wewnętrznych procedur obowiązujących 

w  jednostce, tj.:

• Zarządzenia Nr 10/2014 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

z dnia 16 kwietnia 2014 roku w  sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania 

środkami publicznymi przy zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

kwoty 30.000,00 euro netto oraz realizacji umów opcji w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu;

• Zarządzenia Nr 11/2014 Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 

16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu;

• Zarządzenia Nr 5/2017 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych;

• Zarządzenia Nr 14/2012 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zakładowych norm zużycia paliw oraz Zarządzenie 

nr 3/2016 z dnia 16 lutego 2016 r., zmieniające Zarządzenie nr 14/2012 w zakresie norm 

zużycia paliwa;
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• Zarządzenia Nr 7/2011 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z biletów miejskiej komunikacji 

zbiorowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz 

Delegaturach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4020. 4110 i 4120)

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie 

posiadał odrębnego regulaminu wynagradzania, ani innej procedury regulującej zasady 

wynagradzania, natomiast kwestię nagradzania pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej regulowało Zarządzenie Nr 11 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia funduszu premiowego 

oraz warunków przyznawania premii pracownikom nie będc/cym członkami korpusu służby 

cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Do kontroli przedłożono listy płac sporządzone za okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Objęte kontrolą wydatki wynagrodzenia wraz z poszczególnymi ich składnikami 

zaprezentowano w Tabeli 9.

Jednocześnie w toku kontroli ustalono, że w 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu nie realizował wypłat wynagrodzeń bezosobowych.

Tabela 9 (dane w zł)

W yszczególnienie §4010 §4020 §4110 §4120 SU M A

1 2 3 4 5 6

wynagrodzenia zasadnicze 35 021,17 479 480,13 514 501,30

dodatek stażowy 6 374,50 65 968,19 72 342,69
dodatek inspekcyjny 0,00 123 404,17 123 404,17
dodatek zadaniowy 0,00 4 660,00 4 660,00
dodatek służbowy 0,00 3 162,95 3 162,95
dodatek funkcyjny 3 150,00 0,00 3 150,00
dodatek specjalny 5 568,60 0,00 5 568,60
wynagrodzenia chorobowe 157,50 7 617,26 7 774,76
premie 10 070,59 0,00 10 070,59
nagrody 30 445,00 158 520,00 188 965,00
nagroda jubileuszowa 0,00 .6 931,17 6 931,17

sum a §4010 i 4020 90  787,36 849 743,87 940 531,23

składki ZUS społeczne od płatnika 
składek od wynagrodzeń §4010 - - 8 377,78 8 377,78



1 2 3 4 5 6

składki ZUS społeczne od płatnika 
składek od wynagrodzeń §4020 - - 139 890,17 139 890,17

składki ZUS na Fundusz Pracy 
od wynagrodzeń §4010 - - ■ 1 122,10 1 122,10

składki ZUS na Fundusz Pracy 
od wynagrodzeń §4020 - - 15 094,58 15 094,58

suma §4110 i 4120 148 267,95 16 216,68 164 484,63

R A Z E M  1 105 015,86

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli potwierdzono, że w kontrolowanym 

okresie jednostka dokonywała wypłat wynagrodzeń na konta osobiste pracowników, składek 

PZU, spłaty pożyczek mieszkaniowych, • składek na związki zawodowe, potrąceń 

komorniczych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS 

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w prawidłowych wysokościach oraz 

w obowiązujących terminach. Składki ZUS wykazane w deklaracjach DRA były zgodne 

z naliczeniami wynikającymi z list płac.

W ydatki rzeczowe (§4210, 4270 i 4300")

W okresie objętym kontrolą jednostka realizowała wydatki rzeczowe w oparciu o przywołane 

wyżej procedury dokonywania zakupów.

W ramach wydatków bieżących Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

do szczegółowej kontroli wytypowano -  według profesjonalnego osądu kontrolerów - 

wydatki poniesione przez jednostkę w okresie od 01.01,2019 r. do 31.12.2019 r. w  łącznej 

kwocie 154 924,14 zł, z tego w:

• §4210 -  zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, artykułów biurowych, 

środków czystości, książek, monitorów, kserokopiarek, notebooka i serwera 

z oprogramowaniem, części zamiennych do drukarek i kserokopiarek, pilotów do bramy 

garażowej, gaśnicy, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych) 

-  99 827,57 zł;

• §4270 -  zakup usług remontowych (opłaty za naprawy i przeglądy samochodów 

służbowych, gaśnic, usługi naprawy drukarek, kserokopiarek, przegląd transformatora, 

wymiana grzejnika CO) -  16 926,33 zł;



• §4300 -  zakup usług pozostałych (m. iu, zakup usług transportowych, usług pocztowych

legalizacji sprzętu, mycia samochodów służbowych, opłata za nadzór nad

oprogramowaniem, usługi odprowadzania ścieków, wynajęcia koparki na składowisko 

śmieci, opłata za czynsz dzierżawny, przeglądy budynków i instalacji p-poż.)

- 3 8  170,24 zł.

Do kontroli przedłożono umowy zawarte z kontrahentami na sprzedaż paliw 

do pojazdów samochodowych, przeglądy serwisowe i konserwację układów klimatyzacyjno 

- wentylacyjnych oraz usuwanie awarii, ochronę obiektu WIOŚ, ochronę w celu

zabezpieczenia przed kradzieżą i uszkodzeniem mienia, nadzór eksploatacyjny nad 

oprogramowaniem, na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe oraz umowę 

dzierżawy gruntu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w 2019 r. posiadał 

w dyspozycji dwadzieścia cztery samochody służbowe, zestawione w Tabeli 10.

Tabela 10

Lp. N azwa sam ochodu N um er rejestracyjny
1 Peugeot 406 DW  549EE
2 FIAT Panda DW  8596H
3 FIAT Panda D W  8883H
4 Skoda Fabia D W 2204T
5 Peugeot 407 D W  949KN
6 Dacia Sandero D W  596HU
7 Dacia Logan D W  595HU
8 Renault Clio DW  695PE
9 Renault Clio DW  691PE
10 Renault Clio D W 601PE
11 Renault Clio DW  699PE
12 Renault Clio DW  912PE
13 Renault Clio DW  687PE
14 Renault Clio D W  920PE
15 Renault Clio DW  925PE
16 ISUZU D-M AX D W  121WC
17 ISUZU D -M AX D W 212W E
18 Dacia Lodgy DW  762 VE
19 Peugeot Partner D W  454VG
20 Peugeot 301 D W 910V W
21 ISUZU D -M AX DW  2GE78
22 ISUZU D -M AX D W 2G E 77
23 ISUZU D -M AX D W 2G E 79
24 ISUZU D -M AX D W  2GE76



W zakresie gospodarki samochodowej i paliwowej do szczegółowej kontroli wybrano 

- w oparciu o profesjonalny osąd kontrolerów - próbę wykorzystania czterech samochodów 

służbowych w miesiącu listopadzie 2019 roku, tj.:

1. Samochód osobowy - Peugeot 407 nr rej. DW 949KN;

2. Samochód ciężarowy - ISUZU D-MAX nr rej. DW 212WE;

3. Samochód osobowy - Renault Clio nr rej. DW 699PE;

4. Samochód osobowy - Renault Clio nr rej. DW 691PE.

W  okresie objętym kontrolą zasady użytkowania ww. samochodów regulowało Zarządzenie 

lir 5/2017 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 01 sierpnia 

2017 r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych. Na podstawie wybranej 

do kontroli próby pojazdów ustalono, że wszyscy kierujący wybranymi samochodami 

służbowymi posiadali stosowne upoważnienia do prowadzenia samochodów służbowych 

wydane na czas określony, tj. na czas pozostawania w stosunku zatrudnienia. Karty drogowe 

(sporządzane wg wzoru, określonego w załączniku nr 3 do wyżej przywołanego Zarządzenia) 

były prowadzone i wydawane przez Wydział Administracyjno-Techniczny i osobę 

zatrudnioną na samodzielnym stanowisku pracy ds. administracyjno-technicznych 

(w przypadku delegatur). Kontrolującym przedstawiono do wglądu rejestr, w którym widniała 

data wyjazdu samochodu, numer karty drogowej, nazwisko i imię kierującego oraz numer 

rejestracyjny samochodu. Osoba kierująca pobierała dokumenty i klucze do pojazdu, 

co potwierdzała na prowadzonej Liście osób pobierających dokumenty i kluczyki 

do samochodu, którą przedłożono kontrolującym do wglądu. Po wykonaniu bieżącego 

zadania transportowego samochód był odstawiany na miejsce garażowania, zgodnie z wydaną 

kartą drogową.

Kontrolujący, dla wybranych do kontroli kart drogowych potwierdzili zgodność tras, 

dla których sporządzone były delegacje służbowe. Równocześnie,' zweryfikowali rejestr 

delegacji pod kątem daty wystawienia i ich przedłożenia do rozliczenia. Ustalono, 

że w  żadnym dokumencie wewnętrznym jednostki nie został uregulowany termin rozliczenia 

delegacji służbowych. W związku z powyższym - jako kryterium oceny - kontrolujący 

przyjęli uregulowanie wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, zgodnie z którym 

pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej (...) nie później niż w terminie 

14 dni od dnia zakończenia tej podróży. W zakresie kontrolowanej próby wystawionych



zostało osiem delegacji służbowych, które zostały prawidłowo przedłożone i rozliczone 

w  terminie. ' '

W toku kontroli ustalono, że pracownicy kontrolowanej jednostki wykonując obowiązki 

służbowe korzystali z komunikacji zbiorowej. Zasady korzystania z biletów miejskiej 

komunikacji zbiorowej określało Zarządzenie nr 7/2011 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska z dnia 30 marca 2011 rolcu. Bilety pobierane były i zwracane w sekretariatach 

(we Wrocławiu i delegaturach), Każdorazowe pobranie i zwrot biletu skasowanego 

lub niewykorzystanego odnotowywany był w ewidencji biletów MPK (przedłożonej 

kontrolującym do wglądu. Jednocześnie, podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono 

korzystania przez WIOŚ we Wrocławiu z samochodów prywatnych pracowników do celów 

służbowych.

Kontrolujący ustalili, że pojazdy służbowe w 2019 r. były zaopatrywane w paliwo 

na podstawie Umowy nr DZF/80009/2018 z dnia 18 lipca 2018 r, zawartej z Polskim 

Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna. Kontrolujący ustalili, że WIOŚ dokonywał 

miesięcznych rozliczeń materiałów pędnych na poszczególne samochody służbowe, 

sporządzając Miesięczną kartę rozliczenia materiałów pędnych (stanowiącą załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 14/2012 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu z dnia 18 września 2012 r. sprawie zakładowych norm zużycia paliw).

Dodatkowo ustalono, że jednostka prowadziła tzw. karty pojazdu dla każdego samochodu 

służbowego, w której zamieszczano historię eksploatacji pojazdu (ubezpieczenie, paliwo, 

mycie samochodu, przeglądy, zakup części i materiałów, naprawy, wykonawcę usługi, 

dostawcę materiału, nr faktury, cena zakupu materiału/usługi). W okresach kwartalnych 

dokonywano Analizy wykorzystania pojazdów, co świadczy, że kontrolowana jednostka 

dążyła do jak najbardziej maksymalnego wykorzystania posiadanej floty samochodowej, 

poprzez racjonalizację ponoszonych wydatków, na które składają się nie tylko opłaty 

za paliwo ale także koszty napraw, przeglądów, ubezpieczeń.

Zasady w zakresie zarządzania flotą samochodów służbowych przedstawił Naczelnik 

Wydziału Administracyjno-Technicznego WIOŚ w dniu 18 czerwca 2020 r. odpowiadając 

na zapytanie kontrolujących: (...) analiza wykorzystania samochodów służbowych będących 

w dyspozycji WIOŚ we Wrocławiu prowadzona jest na bieżąco w oparciu o informacje 

przekazywane Dyrekcji WIOŚ przez pracowników odpowiedzialnych za środki transportu. 

W ramach prowadzonej analizy sporządza się w układzie kwartalnym analizę wykorzystania



pojazdów (zał. nr 3 do zarządzenia DWIOŚ nr 14 z dnia 18.09.2012 r.) oraz prowadzi się 

szczegółową analizę kosztów utrzymania pojazdów. Ostateczną decyzję w sprawie 

przydatności środków transportu podejmuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 

W 2019 r. po wcześniej przeprowadzonej analizie, na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, przekazano jednostce samorządu 

terytorialnego pojazdy uznane za zbędne. Były to pojazdy przestarzałe, a ich naprawa 

i dostosowanie do dalszego użytkowania byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

Kontrolujący, na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów potwierdzili, 

że poniesione przez jednostkę wydatki rzeczowe w §4210, 4270 i 4300 zostały dokonane 

terminowo oraz zgodnie ich celowym przeznaczeniem.

Wydatki na zakupy inwestycyjne (§6060)

Kontrolą objęto wydatki w łącznej wysokości 641 090,76 zl tj. 100 % środków 

wydatkowanych w ww. paragrafie.

Wydatki inwestycyjne WIOŚ we Wrocławiu w  ramach przedmiotowego paragrafu dotyczyły 

zamówienia publicznego o nazwie „Dostawa pojazdów terenowych niezbędnych do realizacji 

zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu”, finansowanego 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu, na podstawie zawartej w dniu 30 września 2019 r. umowy dofinansowania 

zadania państwowej jednostki budżetowej nr 130/Ś/UR/WR/2019. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Q-Service Truck Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie.

W dniu 28 listopada 2019 r. WIOŚ we Wrocławiu zawarł z ww. wykonawcą umowę 

ni' WAT.273.7.2019 W  sprawie zamówienia publicznego na łączną kwotę 641 090,80 zł. 

W dniu 17 grudnia 2019 r. r., zgodnie z § 3 ww. umowy dokonano odbioru 4 samochodów 

terenowych marki ISUZU, niezbędnych do realizacji wyjazdów w teren w celach 

kontrolnych. W przedłożonym do kontroli protokole odbioru samochodów z dnia 17 grudnia 

2019 r. nie wskazano zastrzeżeń.
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WIOŚ we Wrocławiu dokonał zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w dniu 

23 grudnia 2019 r. w łącznej kwocie 641 090,76 zł, na podstawie wystawionych przez 

Wykonawcę faktur VAT, co było zgodnie z § 5 ww. umowy. W wyniku realizacji 

przedmiotowych zakupów, zwiększono wartości środków trwałych o równowartość 

poczynionych na nich inwestycji. Przyjęcie środków trwałych nastąpiło na podstawie 

sporządzonych dokumentów OT z dnia 19 grudnia 2019 r. W toku kontroli potwierdzono, 

iż zakupione samochody dostarczono zgodnie z warunkami ww. umowy, tj. w terminie 

i zgodnie z przedmiotem zamówienia.

[Dowód: akta kontroli str. 1720-2896]

N a podstawie wybranych do kontroli dokumentów finansowych potwierdzono, 

że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu dokonywał wydatków 

zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, badany obszar 

oceniono pozytywnie.

4. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie 

środków objętych kontrolą

Prawidłowość ewidencjonowania środków zbadano w oparciu o przedłożoną do kontroli 

próbę dokumentów źródłowych oraz sporządzone przez jednostkę nw. wydruki z ewidencji 

księgowej w a z  z obrotami na przedmiotowych kontach, za okres od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019r.:

-  konta zespołu 4 - koszty według rodzajów od 400-01 do 409-04 - grupowane według 

rozdziału i paragrafu w ujęciu syntetycznym i analitycznym;

-  konta: 751-01 -  koszty finansowe - odsetki za zwłokę w zapłacie zoboyviqzan; 

761-07 -  pozostałe koszty operacyjne - koszty sqdowe\ 761-08 -  pozostałe koszty 

operacyjne - koszty z  tytułu rozł. z  podwykonawcami -  w ujęciu syntetycznym 

i analitycznym;

-  konta 130-01 - rachunek bieżący jednostki - wydatki od 130-01-W3020 do 130-01- 

W6060 - grupowane według rozdziału i paragrafu w  ujęciu syntetycznym 

i analitycznym;

-  konto 223 -  rozliczenie wydatków budżetowych -  w  ujęciu analitycznym;

-  konta 221-01 do 221-02-14 -  nałeżności z tyt. dochodów budżetowych — grupowane 

według rozdziału i paragrafu w ujęciu syntetycznym i analitycznym;



-  konta 221-02-09 do 221-02-09 -  należności budżetowe -  grupowane według konta, 

kontrahenta, paragrafu i rodzaju przychodów w ujęciu analitycznym;

konta od 240-05-01 do 240-05-08 -  pozostałe rozrachunki - kary -  grupowane według 

konta, nośnika kary i paragrafu w ujęciu analitycznym;

-  konta od 139-04 do 139-11 -  inne rachunki bankowe - wpływy z kar -  w ujęciu 

syntetycznym i analitycznym;

-  konta od 202-02-01 do 202-02-11 -  należności z  tył. kar -  w ujęciu syntetycznym 

i analitycznym

-  konta 130-02 - rachunek bieżący - dochody od 130-02-D0570 do od 130-02-D2980 

grupowane według rozdziału i paragrafu w ujęciu syntetycznym i analitycznym;

-  konta od 852-01 do 852-99 -  fundusze celowe (kary) -  w ujęciu syntetycznym 

i analitycznym;

-  konto 720-01 -  przychody z tyt. dochodów budżetowych - grupowane według konta, 

rodzajów dochodów i paragrafu w ujęciu syntetycznym i analitycznym;

-  konto 222 -  rozliczenie dochodów budżetowych -  w ujęciu analitycznym;

-  zestawienie sald obrotów kont syntetycznych od konta 011 do konta 999-01 za 2019 r.;

-  salda i obroty kont 130-01 i 998-01. według stanu na dzień: 21.01.2019 r., 30.01.2019 r.,

27.02.2019 r.; 26.03.2019 r.; 25.04.2019 r.; 13.08.2019 r.; 03.09.2019 r.; 14.10.2019 r.;

27.10.2019 r.; 11.11.2019 r.; 14.11.2019 r.; 21.11.2019 r.; 28.11.2019 r.; 02.12.2019 r.;

12.12.2019 r.; 17.12.2019 r. i 18.12.2019 r.

W okresie objętym kontrolą zasady rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu regulowało Zarządzenie nr 9/2018 Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 kwietnia 2018 r., z mocą 

obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r. Księgi rachunkowe Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzone były komputerowo, z wykorzystaniem 

systemu PROBIT.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w badanych księgach 

rachunkowych były dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej 

(listy płac, faktury VAT, polecenia księgowania, dokumenty OT, wyciągi bankowe i inne 

dokumenty księgowe).

Przedłożone do kontroli dokumenty finansowe zostały sprawdzone pod względem 

merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia.



Ponadto, zostały one zatwierdzone do wypłaty w ramach określonego paragrafu wydatku. 

Wykazano na nich daty księgowania wraz ze wskazaniem kwot i kont, na których należało 

dokonać zapisów księgowych. Powyższe działania były zgodne z wymogami określonymi 

w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

Zapisy w przedłożonych do kontroli księgach rachunkowych -  zawierały dane wskazane 

w art, 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości, tj. uwzględniały daty dokonania operacji 

gospodarczych, określały rodzaj i numery identyfikacyjne dowodów księgowych, które 

stanowiły podstawę zapisów, zawierały zrozumiały tekst lub skrót opisu operacji, kwoty 

i daty zapisów, oznaczenie kont, których zapisy dotyczyły.

W  badanym zakresie księgi rachunkowe prowadzone były rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie 

i na bieżąco, zgodnie z art. 24 ust. 1-5 ustawy o rachunkowości, tj.:

-  odzwierciedlały stan rzeczywisty;

-  wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane 

do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów 

oraz bezbłędność działania procedur obliczeniowych;

-  umożliwiały stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów 

oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;

-  zawarte w nich dane umożliwiały sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę 

sprawozdań budżetowych.

[Dowód: akta kontroli str. 2897-3281]

Biorąc powyższe pod uwagę, badany obszar - dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji 

gospodarczych w zakresie środków objętych kontrolą oceniono pozytywnie.

5. Sporządzanie sprawozdań

Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-27 z wykonania plam i dochodów budżetowych 

i Rb-28 z wykonania z planu wydatków budżetu państwa za okresy sprawozdawcze: marzec 

2019 r., czerwiec 2019 r., wrzesień 2019 r. oraz rocznych za 2019 r., została oceniona 

podczas czynności kontrolnych, obejmujących zbadanie zgodności danych, zawartych 

w wydrukach z ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w sprawozdaniach 

jednostkowych, sporządzanych przez WIOS we Wrocławiu.

W zakresie objętym przedmiotową kontrolą powyższe sprawozdania spełniały wymogi §9 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w  sprawie sprawozdawczości



budżetowej - zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym 

i formalno- rachunkowym, a wykazane kwoty były zgodne danymi wynikającymi z ewidencji 

księgowej. Sprawozdania budżetowe sporządzone zostały zgodnie z zasadami określonymi 

w Załączniku nr 34 do cytowanego wyżej rozporządzenia tj. Instrukcji sporządzania 

sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa (rozdział 4 Sprawozdanie Rb-27 

z -wykonania planu dochodów budżetowych oraz rozdział 5 - Sprawozdanie Rb-28 

z wykonania planu wydatków budżetu państwa).

Terminowość przekazywania przedmiotowych sprawozdań przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

we Wrocławiu przedstawiono w Tabeli 12,

Tabela 12

Lp. Okres spraw ozdaw czy
D ata

przekazania
Term in U w agi

Spraw ozdanie Rb-27
1 Styczeń 2019 r. 08.02.2019 r. 10.02.20191-. -
2 Luty 2019 r. 11.03.2019r. 10.03.2019 r. przekazano w pierwszym dniu roboczym
3 Marzec 2019 r. 09.04.2019 r. 10.04.20191-, -
4 Kwiecień 2019 r. 10.05.2019 r. 10.05.2019 r. -
5 Maj 2019 r. 07.06.2019 r. 10.06.2019r. -
6 Czerwiec 2019 r. 09.07.2019 r. 10.07.20191-. -
7 Lipiec 2019 r. 08.08.2019 r. 10.08.2019 r. -
8 Sierpień 2019 r. 09.09.2019 r. 10.09.2019 r. -
9 Wrzesień 2019 r. 10.10.2019 r. 10.10.2019 r. -
10 Październik 2019 r. 07.11.2019 r. 10.11.2019 r. -
11 Listopad 2019 r. 10.12.2019 r. 10.12.2019 r. -
12 Grudzień 2019 r. 17.01.2020 r. 18.01.2020 r. -
13 Roczne za 2019 r. 06.02.2020 r. 06.02.2020 r. korekta z dnia 25.03.2020 r.

Spraw ozdanie R b-28
1 Styczeń 2019 r. 08.02.2019 r. 10.02.2019 r. -
2 Luty 2019 r. 11.03.2019 r. 10.03.2019 r. przekazano w  pierwszym dniu roboczym
3 Marzec 2019 r. 09.04.2019 r. 10.04.20191-. -
4 Kwiecień 2019 r. L0.05.2019 r. 10.05.2019 r. -
5 Maj 2019 r. 07.06.2019 r. 10.06.2019 r. -
6 Czerwiec 2019 r. 09.07.2019 r. 10.07.2019 r. -
7 Lipiec 2019 r. 08.08.2019 r. 10.08.2019 r. -
8 Sierpień 2019 r, 09.09.2019 r. 10.09.2019 r. '
9 Wrzesień 2019 r. 10.10.2019 r. 10.10.2019 r. -
10 Październik 2019 r. 07.11.2019 r. 10.11.2019 r. -
11 Listopad 2019 r. 10.12.2019 r. 10.12.2019 r. -
12 Grudzień 2019 r. 17.01.2020 r. 18.01.2020r.

13 Roczne za 2019 r. 06.02.2020 r. 06.02,2020 r. -



W związku z powyższym potwierdzono, że sprawozdania za Rb-27 oraz Rb-28 za każdy 

miesiąc 2019 r. oraz roczne sprawozdania na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały przekazane 

przez WIOS we Wrocławiu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z terminami 

określonymi w §17 ust. 1 pkt 1 - załączniku nr 38 do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów.

[Dowód: akta kontroli str. 3282-3414]

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, badany obszar sporządzanie sprawozdań oceniono 

pozytywnie.

Na tym wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

zakończono. Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz.U. z 2020 r. po z. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWC .NpitĄSKIEGO

E(tyia‘5k*pala 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

Podpis kierownika jedn ostk i kontrolującej 
(w ojew ody lub upoważnionej osoby)


