
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia sierpnia 2020 r.
INSPEKCJA H AN DLO W A 

W O JEW Ó D ZK I INSPEKTORAT
FB-KF. 1611.3.2020.RP we Wrocławiu

Pan L.dz.

Janusz Szydłowski
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 
Inspekcji Handlowej

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: przewodnicząca zespołu Renata Polak -  

inspektor wojewódzki, członek zespołu Agnieszka Kubiak-Gorlicka -  inspektor wojewódzki 

oraz członek zespołu Adam Doliński -  inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę 

problemową w trybie zwykłym w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we 

Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław.

Temat kontroli: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

Okres objęty kontrolą: 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2019 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2020 r. (NK- 

KE.430.5.2019.DD).

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu pod pozycją 4.



W okresie objętym kontrolą oraz podczas przeprowadzania czynności kontrolnych funkcje 

kierownicze pełniły następujące osoby:

- Pan Janusz Szydłowski, powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego na stanowisko 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dniem 06 lipca 2016 roku 

(powołanie nr OA-OKS.2111.42.2016.AB z dnia 23 stycznia 2016 r.),

- Pan Marek Górawski, powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego na stanowisko Zastępcy 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dniem 25 sierpnia 2016 

roku (powołanie nr OA-OKS.2110.8.2016.AB z dnia 25 sierpnia 2016 r.),

- Pani Maria Kilimnik, zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego od dnia 28 sierpnia 

2018 r. do 27 marca 2020 r.,

- Pani Jadwiga Cichosz, pełniąca zastępstwo na stanowisku Głównego Księgowego od dnia 

28 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

- Pan Andrzej Remian, zatrudniony na stanowisku Głównego Księgowego od dnia 

01 kwietnia 2020 r.

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli 

pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, których 

zakresy obowiązków służbowych zostały przedłożone kontrolującym.

[Dowód: akta kontroli str. 14-35]

Działalność jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów:

1. Realizacj a dochodów obj ętych kontrolą w tym:

ustalanie wysokości dochodów należnych budżetowi państwa i terminowość 

ich odprowadzania - ocena pozytywna z uchybieniami, 

dochodzenie należności - ocena pozytywna z nieprawidłowościami,

2. Realizacja wydatków dokonywanych ze środków budżetu państwa - ocena 

pozytywna z nieprawidłowościami,

3. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie środków 

objętych kontrolą - ocena pozytywna z uchybieniami,

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

W wyniku przeprowadzonej analizy przedkontrolnej, na podstawie sprawozdania Rb-27 

z wykonania planu dochodów budżetowych, ustalono, że Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej we Wrocławiu [WIIH] w 2019 r. wykonał dochody w dziale 500 -  Handel, 

rozdziale 50001 -  Inspekcja Handlowa, w łącznej wysokości 226 647,95 zł.

Na dochody budżetu państwa jednostka odprowadziła w całości powyższe środki finansowe 

w dziale 500, rozdziale 50001, w następującej szczegółowości:

• § 0570 -  Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
>

fizycznych -  51 466,96 zł;

• § 0580 -  Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych -  140 232,14 zł;

• § 0640 -  Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień -  243,60 zł;

• § 0830 -  Wpływy z u s łu g -32 242,96 zł;

• § 0910 -  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -

1 069,75 zł;

• § 0940 -  Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -  922,11 zł;

• § 0970 -  Wpływy z różnych dochodów -  470,43 zł.

Szczegółową kontrolą objęto dochody uzyskane w IV kwartale 2019 r. w § 0570, § 0580, 

§ 0830, § 0640, § 0910, § 0940 oraz § 0970, w łącznej wysokości 108 473,65 zł, co stanowi 

47,86 % dochodów wykonanych ogółem, uzyskanych w 2019 r.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 

wykonania budżetu państwa, dochody są gromadzone odpowiednio na rachunkach bieżących 

urzędów obsługujących organy podatkowe lub na rachunkach bieżących dochodów
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państwowych jednostek budżetowych i przekazywane na centralny rachunek bieżący budżetu 

państwa, którego dysponentem jest Minister Finansów, według następujących terminów:

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

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu posiadał wyodrębniony 

rachunek bankowy, na który wpływały dochody objęte kontrolą. Na podstawie przedłożonych 

do kontroli dokumentów źródłowych tj. wyciągów bankowych oraz ewidencji księgowej 

sporządzono poniższe zestawienie, przedstawiające dokonaną przez kontrolujących 

weryfikację w zakresie dochodów osiągniętych w IV kwartale 2019 r.
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Termin 
wymagalny 
liczony od 
wpływu na 
rachunek 
dochodów

W ysokość 
wpłaty na 
rachunek 

dochodów w 
ramach 
8 0970

W ysokość 
wpłaty na 
rachunek 

dochodów w 
ramach 
§0640

W ysokość 
wpłaty na 
rachunek 

dochodów w  
ramach 
8 0910

W ysokość 
wpłaty na 
rachunek 

dochodów w  
ramach 
8 0940

W ysokość 
wpłaty na 
rachunek 

dochodów w 
ramach 
8 0580

W ysokość 
wpłaty na 
rachunek 

dochodów w 
ramach 
8 0830

W ysokość 
wpłaty na 
rachunek 

dochodów w 
ramach 
8 0570

Data 
wpłaty na 
rachunek  
dochodów  
jednostki

Kwota 
przekazana 

do MF

Data 
przekazania 

do MF
Za

okres
Dnia 04.10.2019 r. wpłynął dochód w wysokości 511,60 zł, 
który zaksięgowano w całości na koncie 130-1-570. Dnia 
31.12.2019 dokonano korekty i przeksięgowano kwotę w 
wysokości 11,60 na konto 130-1-640.__________________

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:



S ilili

Razem: 2 094,00 2019-10-21 2 594,00

2019-10-22 544,00

Razem 544,00 2019-10-22 544,00

500,00

2019-10-23 1 000,00

2019-10-2321 .10 .
25.10. 31.10.2019

Razem 520,60 2019-10-24 1 528,98

2019-10-24 1 678,00

Razem: 1 678,00 2019-10-28 1 678,00

2019-10-28 500,00

500,00

500,00

2019-10-29 500,00

2019-10-30 500,00

500,0026.10.
31.10. 05.11.2019Razem: 2019-10-30

2019-10-30 1 604,00

2019-10-30 1 470,00

2019-10-30 1 723,99

Razem: 1 723,99 3 074,00 2019-10-31 4 851,35

10.11.2019
Razem

2019-11-06 850,43

15.11.2019Razem: 850,43 2019-11-07 850,43

2019-11-07 1 678,00
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Razem

Razem:

11 000,00

500,00

700,00

1200,00

17 000,002019-11-25

2019-11-25

2019-11-25

2 999,00

Dnia 13.11.2019 r. wpłynął dochód w wysokości 1 030,00, 
który zaksięgowano w całości na koncie 130-1-570. Dnia 
31.12.2019 dokonano korekty i przeksięgowano kwotę w 
wysokości 11,60 zł na konto 130-1-640 oraz 18,40 zł na konto 
130-1-910.

2019-11-08

2019-11-13

2019-11-13

2019-11-14

Razem:

2019-11-20

1 678,00

202,00

1 597,00

1 799,00

2019-11-26 17 000,00

Dnia 13.11.2019 r. wpłynął dochód w wysokości 11 000,00 zł, 
który zaksięgowano na koncie 130-1-570. Dnia 31.12.2019 
dokonano korekty i przeksięgowano przedmiotową kwotę na 
konto 130-1-580

Razem:

2019-11-13

2019-11-15

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-25

Razem:

500,00

500,00

664,76

1 664,76

20.11.2019

30.11.2019

11.11.

2019-11-20

Razem:

1 000,00

1 500,00
25.11.2019

15.11.

16.11-
20 . 11.



Pracownicy WIIH wpłacili środki z tytułu rozliczenia za teczki 
służbowe na konto wydatków odpowiednio dnia 26.08.2019 r. 
[kwota 48,00 zł] i 04.12.2019 r. [kwota 63,46 zł].
Przedmiotowe środki w łącznej wysokości 111,46 zł zostały 
odprowadzone dopiero w dniu 12.12.2019 r na konto 
dochodów, a następnie tego samego dnia na centralny rachuneki 
bieżący budżetu państwa.
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2019-12-12 111,46

2019-12-12 211,60

2019-12-13 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-16 500,00
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2019-12-16 0,00 0,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 0,00 0,00 1 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-18 1 532,00

2019-12-18 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.12.- Razem: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-20 500,00

20.12. 2019-12-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22

2019-12-20 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 2019-12-23 510,22
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2019-12-23 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.12.-
25.12. 2019-12-23 0,00 835,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-12-24 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 1 000,00 1 335,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-12-31 2 335,50
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2019-12-27 500,40 0,00 0,00 11,60 0,00 0,00 0,00

26.12.- 2019-12-30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.12.

DP 2113 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 750.00 0,00 0,00 11,60 0,00 0,00 0,00 2019-12-31 761,60
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Na podstawie przedłożonych do kontroli dowodów źródłowych ustalono, iż w okresie od dnia

01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na rachunek bankowy WIIH wpłynęły dochody, w łącznej 

wysokości 108 473,65 zł, z tego środki w kwocie:

- 29 784,81 zł -  stanowiły wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 

od osób fizycznych w ramach § 0570,

- 63 458,83 zł -  stanowiły wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych w ramach § 0580,

- 104,40 -  stanowiły wpływy z usług w ramach § 0640,

- 14 773,00 -  stanowiły wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień w ramach § 0830,

- 212,70 -  stanowiły wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

w ramach § 0910,

- 111,46 -  stanowiły wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach § 0940,

- 28,45 -  stanowiły wpływy z różnych dochodów w ramach § 0970,

i w takich wysokościach powinny zostać przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu 

państwa, którego dysponentem jest Minister Finansów, w terminach zgodnych 

z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonania 

budżetu państwa.

W wyniku czynności kontrolnych potwierdzono, iż środki ze zrealizowanych dochodów 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu odprowadził 

w ww. wielkościach.

Dokonując analizy wpływów dochodów na wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy 

WIIH, kontrolujący odnotowali wpływ dochodu w dniu 12.12.2019 r. w wysokości 111,46 zł 

z rachunku wydatków kontrolowanej jednostki. Kontrolujący w wyniku czynności 

kontrolnych ustalili, że powyższe związane było z rozliczeniem zakupu teczek służbowych 

przez dwóch pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy z WHH, a z przyczyn 

pozostawienia przedmiotowych teczek ze względu na ich stan techniczny w dyspozycji 

pracowników, po wygaśnięciu stosunku pracy, kierownik jednostki obciążył proporcjonalnie 

pracowników kwotami wynikającymi z przewidywanego okresu użytkowania przedmiotu. 

Pracownicy WIIH wpłacili środki z tytułu rozliczenia za teczki służbowe na konto wydatków 

[wskazane przez WIIH w wystawionych pracownikom notach księgowych] odpowiednio dnia

26.08.2019 r. [kwotę 48,00 zł] i 04.12.2019 r. [kwotę 63,46 zł]. Przedmiotowe środki 

w łącznej wysokości 111,46 zł zostały przekazane z konta wydatków na konto dochodów 

jednostki w dniu 12.12.2019 r. tj. dopiero po 108 i 8 dniach, a następnie odprowadzone tego



samego dnia na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą do jednostki o wyjaśnienie powodu odprowadzenia 

środków z rachunku wydatków na konto dochodów dopiero w dniu 12.12.2019 r. 

W odpowiedzi z dnia 16.06.2020 r. jednostka wskazała, iż powodem nieterminowego 

przekazania wymienionych kwot w pierwszej kolejności z rachunku wydatków jednostki [...] 

na rachunek dochodów nr [...] a następnie z rachunku dochodów na konto dochodów 

Ministerstwa Finansów było poddanie analizie sposobu księgowania w księgach 

rachunkowych jednostki.

W  odniesieniu do powyższego wskazać należy, że jednostka nieprawidłowo wskazała 

pracownikom w wystawionych notach księgowych rachunek wydatków, na który należało 

dokonać wpłaty, gdyż przedmiotowej wpłaty należało dokonać na rachunek dochodów, 

ypndnie z § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu 

dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa 

w  zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania 

informacji o stanach środków na tych rachunkach, który wskazuje, iż na rachunek bieżący 

dochodów państwowej jednostki budżetowej przyjmowane są wpływy z tytułu zwrotu 

wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetoweso. w którym wydatku dokonano. 

Jednocześnie, mając na uwadze zapis § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa ww. środki, które wpłynęły na rachunek 

wydatków jednostki należało niezwłocznie przekazać na rachunek dochodów, a następnie 

odprowadzić na centralny rachunek bieżący budżetu państwa we wskazanych terminach. 

Powyższe ustalenia kontrolujących zakwalifikowano jako uchybienie.

[Dowód: akta kontroli str. 79-240]

Prawidłowość ustalania wysokości dochodów należnych budżetowi państwa i terminowość 

ich odprowadzania oceniono pozytywnie z uchybieniami.



- dochodzenie należności

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu procedura postępowania 

w zakresie dochodzenia należności została uregulowania Zarządzeniem nr 1 Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z dnia 10.01.2017 r. 

w sprawie ustalenia sposobów i terminów dochodzenia należności pieniężnych 

od zobowiązanych oraz sporządzania upomnień i tytułów wykonawczych w postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Przyjęta procedura miała następujący przebieg:

1) Osoby odpowiedzialne w Wydziale Kontroli i Bezpieczeństwa Produktów-ŻG i NU 

oraz w Delegaturach w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy przekazują 

niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni od daty wydania kopie decyzji i postanowień 

do wydziału BA wraz z informacją o możliwościach dobrowolnej spłaty zadłużenia, 

o ile taka informacja zostanie przez nie powzięta w toku czynności kontrolnych bądź 

pokontrolnych;

2) Osoba odpowiedzialna za prowadzenie egzekucji należności pieniężnych w Wydziale 

BA, w przypadku powzięcia informacji, że zobowiązany wykona dobrowolnie 

obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej, podejmuje decyzję

0 podjęciu działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez 

niego obowiązku. Przedmiotowe działania dokumentowane są poprzez sporządzenie 

notatki służbowej ze wskazaniem formy działania informacyjnego i daty podjęcia 

działania informacyjnego;

3) Osoba odpowiedzialna w Wydziale BA przesyła zobowiązanemu upomnienie 

niezwłocznie, po upływie terminu zapłaty należności pieniężnej, w szczególności 

jeżeli łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu 

niezapłacenia należności pieniężnych przekroczy 10 krotność kosztów upomnienia

1 nie zostały podjęte działania informacyjne albo gdy okres do upływu przedawnienia 

należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy lub gdy z podjętych działań 

informacyjnych wynika, że obowiązek nie zostanie wykonany dobrowolnie. 

Zobowiązanemu przesyła się upomnienie nie później niż po upływie 21 dni od dnia, 

w którym po raz pierwszy podjęto działania informacyjne;

4) Osoba odpowiedzialna w Wydziale BA przekazuje sprawę do osoby odpowiedzialnej 

w Wydziale PO celem sporządzenia tytułu wykonawczego niezwłocznie po 

otrzymaniu potwierdzenia doręczenia upomnienia i niedokonaniu wpłaty należności 

pieniężnej w terminie;



5) Osoba odpowiedzialna za sporządzanie tytułów wykonawczych w Wydziale PO 

sporządza tytuł w terminie 14 dni od dnia otrzymania z Wydziału BA informacji 

o niedokonaniu wpłaty.

Na podstawie sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-27 z wykonania planu 

dochodów budżetowych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. ustalono, 

że Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, w kolumnie „saldo 

końcowe, należności pozostałe do zapłaty ogółem” wykazał ogółem kwotę 534 490,90 zł, 

w tym zaległości netto: 53 578,74 zł.

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

przez WIIH we Wrocławiu zmierzające do odzyskania niezapłaconych w terminie należności 

budżetowych, w tym czynności faktycznych i prawnych zmierzających do odzyskania 

zaległości, wybrali -  na podstawie profesjonalnego osądu kontrolerów -  postępowania 

toczone wobec 11 wybranych dłużników.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykaz skontrolowanych dokumentów 

z uwzględnieniem procedury wewnętrznej przyjętej w jednostce.



L.p. Decyzja Kwota w 
decyzji

Data
wydania
decyzji

Data
doręczenia

decyzji

Data wpływu decyzji 
do W IIII [wskazana 

na pieczątce wpływu]

Data 
doręczenia do 

BA decyzji 
[wskazana 

przez WIIH]

Kiedy powinno 
być wystawione 

upomnienie 
[21,28 łub 44 dni 

od daty 
doręczenia 

decyzji]

Data
upomnienia kol. 7 - kol.8

Data
doręczenia
upomnienia

Data kiedy powinien 
być wystawiony tytuł 

wykonawczy 
[14 dni od daty 

doręczenia 
upomnienia]

Data
wystawienia

tytułu
wykonawczego

1
kol. 11 - kol. 12 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
DW-KBP-
ŻG.8361.92.2019 300,00 2019-10-01 2019-10-02 2019-10-01 2019-10-01 2019-10-24 2019-11-14 -21 2019-11-18 2019-12-03 2019-12-09 _6 |

2.
DL-KBP-
ŻG.8361.203.2018 1 000,00 2019-04-08 2019-04-12 2019-04-08 2019-04-09 2019-05-27 2019-06-28 -32 2019-07-01 2019-07-16 2019-07-30

' i4 S

3.
DJG-KBP- 
NU.8361.14.2019 1 428,00 2019-04-04 2019-04-08

2019-04-04 [data 
wysłania z delegatury 

wskazana na decyzji 
jednakże brak 

potwierdzenia wysłania 
decyzji z placówki 

pocztowej oraz brak 
pieczątki wpływu do 

WIIH1 2019-04-08 2019-05-07 2019-05-23 -16 2019-05-28 2019-06-12 2019-07-09 -27

4.
DGJ-KBP- 
ŻG.8361.127.2018 500,00 2018-12-21 2019-01-21 2018-12-21 2018-12-27 2019-03-07 2019-03-26 -19 2019-04-11 2019-04-25 2019-05-23 -28

5. KBP-ŻG. 8361.219.2018 1 817,54 2019-05-21 2019-05-29 2019-05-21 2019-05-22 2019-07-13 2019-07-29 -16 2019-08-02 2019-08-16 2019-10-02 -47

6. KBP-ŻG.8361.188.2018 23 000,00 2019-09-26 2019-09-30 2019-09-26 2019-09-27 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy i
7. KBP-ŻG.8361.182.2018 20 000,00 2019-09-27 2019-10-01 2019-09-27 2019-09-27 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Si

8.

DW-KBP- 
ŻG.8361.193.2018, 
DW-KBP- 
ŻG.8361.11.2019 957,00 2019-04-03 2019-04-09

2019-04-03 [data 
wysłania z delegatury 

wskazana na decyzji 
jednakże brak 

potwierdzenia wysłania 
decyzji z placówki 

pocztowej oraz brak 
pieczątki wpływu do 

WIIH1 2019-04-08 2019-05-08 2019-06-03 -26 2019-06-06 2019-06-20 2019-07-09

1
9.

KBP-ZG.8361.125.2018 
oraz postanowienie o 
sprostowaniu nr KBP- 
ŻG.8361.6.2019 6 707,58 2019-06-21 2019-06-21

brak pieczątki wpływu 
do WIIH 2019-06-24 2019-11-09 2019-12-04 -25 2019-12-18 2020-01-03 2020-02-11

1
i

-39 |

10. KBP-ŻG-42-94/2010 500,00 2010-08-31 2010-09-03 brak danych brak danych

brak możliwości 
weryfikacji

2010-10-26

brak
możliwości
weryfikacji 2010-10-29

brak możliwości 
weryfikacji 2010-11-16

: 'ii
brak możliwości j

11. R-k Nr 2/W CH/P/07 324,52 2007-01-04
brak

danych 2019-01-22 brak danych

brak możliwości 
weryfikacji 2007-02-07

brak
możliwości
weryfikacji 2007-02-12

brak możliwości 
weryfikacji 2007-02-28

•
brak możliwości j 

weryfikacji ■!



Przedstawione kontrolującym dokumenty dotyczące ww. obszaru nie zawierały wszystkich 

danych niezbędnych do zbadania prawidłowości postępowania WIEH zgodnie z procedurą 

przyjętą Zarządzeniem nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu z dnia 10.01.2017 r. w sprawie ustalenia sposobów i terminów dochodzenia 

należności pieniężnych od zobowiązanych oraz sporządzania upomnień i tytułów 

wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W związku z powyższym, zwrócono się z prośbą do jednostki o wypełnienie tabeli dotyczącej 

wybranych do kontroli dokumentów, w której zawarte byłyby informacje przedstawione 

w ww. zestawieniu, m.in. w zakresie daty wydania decyzji, daty doręczenia decyzji, daty 

doręczenia-do Wydziału BA decyzji, daty przekazania dokumentacji z Wydziału BA 

do Wydziału PO, daty upomnienia, daty doręczenia upomnienia oraz daty wystawienia tytułu 

wykonawczego. Ponadto, kontrolujący zwrócili się również z prośbą o wskazanie dat kiedy 

podjęto działania informacyjne wraz z przedstawieniem notatek służbowych 

przedstawiających formę działania informacyjnego.

Kontrolujący na podstawie otrzymanej dokumentacji nie mieli możliwości potwierdzenia 

wszystkich dat doręczenia decyzji do Wydziału BA [kolumna 6] oraz daty wpływu decyzji do 

WIIH [kolumna 5]. W odniesieniu do decyzji wykazanych w pozycji nr 10 i 11 

ww. zestawienia jednostka wskazała, iż Wydział nie posiada informacji o dacie wpływu 

do wydziału ze względu na fakt oddania kopii postanowienia do archiwum i kasacji dowodów 

księgowych, natomiast w odniesieniu do decyzji DJG-KBP-NU.8361.14.2019 oraz decyzji 

DW-KBP-ŻG.8361.193.2018, DW-KBP-ŻG.8361.11.2019 jednostka nie przedstawiła 

dokumentacji potwierdzającej fakt przekazania decyzji z delegatury [potwierdzenie 

nadania/otrzymania korespondencji z placówki pocztowej], a na decyzjach odnotowana jest 

data wpływu do Wydziału BA w dniu 08.04.2019 r. tj. odpowiednio po 4 i 5 dniach.

W związku z powyższym, kontrolujący nie mogli potwierdzić prawidłowości postępowania 

jednostki w zakresie zapisu § 1 Zarządzenia nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z dnia 10.01.2017 r. wskazującego, iż osoby 

odpowiedzialne w Wydziale Kontroli i Bezpieczeństwa Produktów-ŻG i NU oraz 

w Delegaturach w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy przekazują niezwłocznie, 

tj. w terminie 3 dni od daty wydania kopie decyzji i postanowień do Wydziału BA.

Zgodnie z zapisem § 2 Zarządzenia nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 

Handlowej we Wrocławiu z dnia 10.01.2017 r. osoba odpowiedzialna za prowadzenie



egzekucji należności pieniężnych w Wydziale BA, w przypadku powzięcia informacji, 

że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji 

administracyjnej, podejmuje decyzję o podjęciu działań informacyjnych zmierzających 

do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku [...]. Działania wyżej opisane 

dokumentowane są poprzez sporządzenie notatki służbowej ze wskazaniem formy działania 

informacyjnego i daty podjęcia działania informacyjnego. Ponadto, zgodnie z § 3 

ww. Zarządzenia osoba odpowiedzialna w Wydziale BA przesyła zobowiązanemu upomnienie 

niezwłocznie, po upływie terminu zapłaty należności pieniężnej [...]. Zobowiązanemu 

przesyła się upomnienie nie później niż po upływie 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy 

podjęto działania informacyjne o których mowa w § 2 Zarządzenia.

W związku z prośbą kontrolujących o przedstawienie ww. notatek służbowych jednostka 

wskazała, że w zakresie zastosowania przepisów § 2 Zarządzenia nr 1 Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z dnia 10.01.2017 r. 

w sprawie ustalenia sposobów i terminów dochodzenia należności pieniężnych 

od zobowiązanych oraz sporządzania upomnień i tytułów wykonawczych w postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji w stosunku do wszystkich decyzji wybranych do kontroli 

pracownik Wydziału Budżetówo-Administracyjnego nie dokonywał działań informacyjnych 

zmierzających do dobrowolnego wykonania zapłaty należności z  powodu nie powzięcia 

informacji, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek zapłaty należności bez 

konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. W związku z powyższym wszczął 

procedurę egzekucyjną wynikająca z przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji 

stosując środek egzekucyjny w postaci upomnienia.

Biorąc pod uwagę, iż jednostka nie sporządzała ww. notatek służbowych z podejmowanych 

działań informacyjnych, kontrolujący dokonali analizy terminowości wystawianych 

upomnień licząc czas od daty upłynięcia terminu zapłaty należności pieniężnej. W wyniku 

przedmiotowej analizy stwierdzono, iż jednostka nie stosowała się do ww. procedury 

w zakresie wystawienia upomnienia niezwłocznie po upływie terminu zapłaty należności. 

Upomnienia wystawiane były po upływie od 16 do nawet 32 dni.

Zgodnie z zapisem § 4 powołanego Zarządzenia nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z dnia 10.01.2017 r. osoba odpowiedzialna 

w Wydziale BA przekazuje sprawę do osoby odpowiedzialnej w Wydziale PO celem 

sporządzenia tytułu wykonawczego niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia doręczenia 

upomnienia i niedokonaniu wpłaty należności pieniężnej w zakreślonym terminie. Ponadto,

16



zgodnie z § 5 ww. Zarządzenia osoba odpowiedzialna za sporządzanie tytułów wykonawczych 

w Wydz. PO sporządza tytuł w terminie 14 dni od dnia otrzymania z Wydz. BA informacji

0 niedokonaniu wpłaty.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż pomimo ustalenia wewnętrznej procedury, 

wskazanej w § 4 Zarządzenia nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 

Handlowej we Wrocławiu z dnia 10.01.2017 r. w sprawie ustalenia sposobów i terminów 

dochodzenia należności pieniężnych od zobowiązanych oraz sporządzania upomnień

1 tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, brak jest 

»dokumentowania przekazywania spraw z Wydziału BA do Wydziału PO.

Na potwierdzenie powyższego, pismem nr BA. 1610.22.2020 z dnia 18.06.2020 roku 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż w zakresie datowania 

przekazania dokumentacji w celu prowadzenia procedury egzekucyjnej przez Wydział 

Budżetowo-Administracyjny do Wydziału Prawno-Organizacyjnego nie dokumentuje się 

powyższego faktu w sposób sformalizowany np. w Rejestrze przekazanej dokumentacji.

W związku z powyższym, kontrolujący nie byli w stanie potwierdzić prawidłowości 

postępowania jednostki w przedmiotowym zakresie, a termin na wystawienie tytułu 

wykonawczego policzony został od daty doręczenia upomnienia stronie.

Z dokonanej analizy przez kontrolujących wynika, że jednostka wystawiała tytułu 

wykonawcze ze znacznym opóźnieniem, nawet do 47 dni od daty doręczenia upomnienia.

Ponadto, powyższe ustalenia kontrolujących wskazują na niewystarczający nadzór i kontrolę 

w jednostce w zakresie przestrzegania terminowości działań wynikających z procedury 
przyjętej Zarządzeniem nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu z dnia 10.01.2017 r. w sprawie ustalenia sposobów i terminów dochodzenia 

należności pieniężnych od zobowiązanych oraz sporządzania upomnień i tytułów 

wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Biorąc pod uwagę dokonane działania kontrolne stwierdzić należy, iż mimo wprowadzonej 

procedury postępowania w zakresie dochodzenia należności jednostka nie prowadziła 

pisemnego potwierdzenia wykonywania niektórych czynności wynikających 

z ww. Zarządzenia, jak również nie wywiązywała się z terminów przyjętych ww. procedura, 

a co za tym idzie nieprawidłowo realizowała przyjętą przez WIIH procedurę dochodzenia 

należności.

Powyższe ustalenia kontrolujących zakwalifikowano jako nieprawidłowość.



Spośród 11 sprawdzonych postępowań w przypadku dwóch wydane zostały decyzje Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymujące zaskarżone decyzje 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (poz. 6 i 7 ww. zestawienia). 

W jednym przypadku (poz.9) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pozostawił złożone pismo bez rozpoznania, w związku z nieuzupełnieniem braków 

formalnych odwołania. W trzech przypadkach dokonano zapłaty po doręczeniu upomnienia, 

a w dwóch -  po wystawieniu tytułu wykonawczego. W dwóch sprawach kwota należności 

dotyczy lat 2006-2010 i do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych nie została uregulowana. 

W związku z brakiem, w przedstawionej kontrolującym dokumentacji, informacji na temat 

dalszych działań podejmowanych przez WIIH w zakresie Decyzji wykazanych w pozycjach 

10 i 11 ww. zestawienia - kontrolujący zwrócili się do jednostki z zapytaniem 

w przedmiotowym zakresie. Pismem nr BA.1610.22.2020 z dnia 18.06.2020 roku jednostka 

złożyła wyjaśnienia o następującej treści: „Tytuł wykonawczy nr 12/10 z dnia 16.11.2010 

roku -  Z uwagi na fakt umorzenia postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego we Wrocławiu w dniu 09.06.2015r. W ślad za umorzeniem przez Urząd 

Skarbowy postępowania egzekucyjnego Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we 

Wrocławiu sporządził notatkę o niemożności prowadzenia egzekucji z  jednoczesnym 

pozostawieniem sprawy do ewentualnych dalszych czynności, w razie powzięcia nowych 

informacji o stanie majątkowym dłużnika. Do dnia 18 czerwca 2020 roku takich informacji 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu nie pozyskał. Ponadto, jednostka 

nie ma finansowych ani technicznych możliwości na zbadanie statusu finansowego dłużnika, 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu wyżej wymienione informacje może 

powziąć tylko przy okazji prowadzenia innych spraw. Do dnia 18 czerwca 2020 roku nowa 

informacja w przedmiotowej sprawie nie wpłynęła do jednostki.

Tytuł wykonawczy nr 1/07 z dnia 28.02.2007 roku

Następny tytuł wykonawczy 21/12 w związku z tyt. Wyk 1/07 z dnia 28.02.2007 roku 

Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez naczelnika Urząd Skarbowy w Legnicy 

dnia 27.04.2017 r. z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania kwoty zaległości. W ślad 

za umorzeniem Urzędu Skarbowego Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we 

Wrocławiu, sporządził notatkę dnia 11.05.2017r. o niemożności prowadzenia egzekucji 

z jednoczesnym pozostawieniem sprawy do ewentualnych dalszych czynności w razie 

powzięcia nowych informacji o stanie majątkowym dłużnika. Do dnia 18 czerwca 2020 roku 

takich informacji nie powziął. Ponadto, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu nie ma finansowych, ani technicznych możliwości na zbadanie statusu
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finansowego dłużnika, a ww. informacje może powziąć tylko przy okazji prowadzenia innych 

spraw. Do dnia 18 czerwca 2018 roku żadna nowa informacja w przedmiotowej sprawie 

nie wpłynęła do jednostki.

Następny tytuł wykonawczy 22/12 w związku z tyt. Wyk 1/07 z dnia 28.02.2007 roku. 

Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez naczelnika Urząd Skarbowy w Legnicy 

dnia 11.05.2017r. z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania kwoty zaległości. W ślad 

za umorzeniem przez Urząd Skarbowy Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu sporządził notatkę dnia 15.05 2017r. o niemożności prowadzenia egzekucji 

z jednoczesnym pozostawieniem sprawy do ewentualnych dalszych czynności w razie 

powzięcia nowych informacji o stanie majątkowym dłużnika. Do dnia 18 czerwca 209 roku 

takich informacji jednostka nie posiada. Ponadto, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu nie ma finansowych ani technicznych możliwości na zbadanie statusu 

finansowego dłużnika, a ww. informacje może powziąć tylko przy okazji prowadzenia innych 

spraw. Do dnia 18 czerwca 2020 roku nowa informacja w przedmiotowej sprawie 

nie wpłynęła do jednostki. ”

Kontrolujący przyjęli powyższe wyjaśnienia.

W ramach realizacji czynności kontrolnych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 

Handlowej we Wrocławiu do celów ewidencji prowadzonych kontroli stosowane były 

(zgodnie z oświadczeniem jednostki z dnia 29.05.2020 r.) w pierwszej kolejności zapisy 

w Repertorium Kontroli Inspekcji Handlowej, w którym odnotowywuje się m.in.: numer 

ewidencyjny sprawy, czas trwania kontroli, numer programu kontroli, dane identyfikacyjne 

kontrolowanego, stwierdzone nieprawidłowości oraz liczbę i wartość. W związku z faktem, 

że w strukturze organizacyjnej jednostki kontrolowanej pozostają delegatury w Jeleniej 

Górze, Wałbrzychu i Legnicy, każda z tych delegatur prowadzi własne Repertoria kontroli.

Kontrolujący dokonali analizy wpisów w Repertoriach kontroli WIIH we Wrocławiu 

i delegatur z danymi ujętymi w Rejestrach dochodów za 2019 r. prowadzonych przez Wydział 

Budżetowo - Administracyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we 

Wrocławiu, w których ujmowano wszystkie wydane decyzje.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono rozbieżności w przedmiotowym zakresie:

- w Rejestrze dochodów z Wrocławia: w poz. 14J wykazano 6 707,58 zł, natomiast 

w Repertorium -  6 707,62 zł;
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- w Rejestrze dochodów z Jeleniej Góry: w poz. 18C wykazano 500,00 zł, natomiast 

w Repertorium -  700,00zł;

- w Rejestrze dochodów z Jeleniej Góry: w poz. 29P/1 wykazano 25 001,00 zł, natomiast 

w Repertorium -  2 500,00 zł;

- w Rejestrze dochodów z Legnicy: w poz. 8J wykazano 500,00zł, natomiast w Repertorium -

50.00 zł.

W związku z prośbą kontrolerów o wyjaśnienie powyższych rozbieżności, w dniu

09.06.2020 r. złożono oświadczenie, o następującej treści:

..Rejestr Wrocław poz. 14J

W „Repertorium kontroli” za 2019 rok w pozycji „Numer ewidencyjny” dokonano wpisu 

o treści „Decyzja 21.06.2019, 4.207,74 +2.499,88” co daje łączna kwotę 6.707,62 zł. 

Prawidłowy zapis powinien brzmieć: „Decyzja 21.06.2019 4.207,74 + 2.499,84” co daje 

łączna kwotę 6.707,58 zł. Czyli kwotę zgodną z wydaną decyzją. Powyższa nieprawidłowość 

jest wynikiem oczywistej pomyłki pisarskiej.

Rejestr Jelenia Góra yoz. 18C oraz 29P

Do decyzji wydawanych w Delegaturze w Jeleniej Górze jest prowadzona oddzielna 

ewidencja przez osobę prowadzącą obsługę prawną delegatury. Natomiast „Repertorium 

kontroli” jest prowadzone przez osobę obsługująca sekretariat jednostki. Informacje 

o wydanych decyzjach są uzupełniane w pierwszej kolejności: w ewidencji decyzji, 

a następnie przenoszone są do „Repertorium kontroli”. Kwota kary w decyzji z decyzji 

DJG_KBP-NU.8361.75.2019 była analizowana ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, 

porównywalnych do podobnych ustaleń w innych kontrolach, i szacowana między 500 -700 zł. 

Tak wyszacowaną wstępnie wartość wpisano do ewidencji. W rezultacie oceniono, że kwota

500.00 zł, była adekwatna do ustaleń i w takiej kwocie została nałożona na przedsiębiorcę. 

Przez nieuwagę w ewidencji zamiast 500,00 zł, pozostawiono 700,00 zł, a następnie 

przeniesiono do „ Repertorium kontroli ”.

W sprawie nr DJG-KBP-NU.8361.109.2019 w „Repertorium kontroli” wpisano kwotę

2.500.00 zł, zamiast kwoty 25.001,00 zł. Powyższa nieprawidłowość jest wynikiem oczywistej 

pomyłki pisarskiej.

Rejestr Leśnica voz. 8J

W „Repertorium kontroli” za 2019 rok omyłkowo została wpisana kwota kary pieniężnej 

w wysokości 50 zł, zamiast 500,00 zł, nałożonej w drodze decyzji administracyjnej o sygn. akt 

DL-KBP ŻG. 8361.142.2019. Powyższa nieprawidłowość jest wynikiem oczywistej pomyłki 

pisarskiej. W powyższych przypadkach dane zostały sprawdzone: w pierwszej kolejności



z decyzjami administracyjnymi wg. stosownych sygn. akt, następnie z zapisami 

w „Repertorium kontroli" oraz z „Rejestrami”. W efekcie przeprowadzonej weryfikacji 

poprawki zostały naniesione do „ Repertorium kontroli ”. Osoby odpowiedzialne za powyższe 

nieprawidłowości zostały zobowiązane przed dokonaniem wpisu w „Rejestrach” oraz 

Repertorium kontroli” do sprawdzania danych z aktami kontroli i prawidłowych wpisów 

w stosownych rejestrach.

Powyższe wyjaśnienia potwierdzają ustalenia kontrolujących w zakresie stwierdzonych 

rozbieżności. Przedmiotowe błędy formalne, ze względu na brak wpływu na prawidłowość 

ustalania należności, uznano za uchybienie.

[Dowód: akta kontroli str. 241 -1054]

Działania jednostki w zakresie dochodzenia należności oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

2. 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 

500 -  Handel 50001 -  Inspekcja Handlowa w granicach kwot określonych w ustawie 

budżetowej na rok 2019 dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu. Plan finansowy wydatków określono na kwotę 6 456 000,00 zł, 

co zaprezentowano w poniższym zestawieniu.

Wyszczególnienie §

Plan finansowy wydatków na 2019 r. 
w granicach kwot określonych 

w ustawie budżetowej

Wydatki osob. niezalicz do wynagrodzeń 3020 30 000,00

Grupa wydatków bieżących 4000 513 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 330 000,00

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 4020 3 859 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 341 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 770 000,00

Składki na Fundusz Pracy 4120 77 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 6 000,00

Zakup usług remontowych 4270 30 000,00

Podróże służbowe krajowe 4410 26 000,00

Podróże służbowe zagraniczne 4420 2 000,00
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Różne opłaty i składki 4430 32 000,00

Odpisy na ZFŚS 4440 114 000,00

Podatek od nieruchomości 4480 8 000,00

Opłaty na rzecz budżetów jst 4520 18 000,00

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 18 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 182 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 6060 100 000,00

Ogółem: 6 456 000,00

Następnie, zmian w planie finansowym dokonywano na podstawie wydanego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Upoważnienia nr 173 z dnia 22 lutego 2019 r., udzielonego 

Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej. Kierownik jednostki 

wydał niżej wskazane decyzje, zmieniające plan wydatków na 2019 r., tj.:

• Decyzja Nr 1 z dnia 04 lipca 2019 r.

• Decyzj a Nr 2 z dnia 23 października 2019 r.

• Decyzja Nr 3 z dnia 08 listopada 2019 r.

• Decyzj a Nr 4 z dnia 27 listopada 2019 r.

• Decyzja Nr 5 z dnia 10 grudnia 2019 r.

• Decyzja Nr 6 z dnia 19 grudnia 2019 r.

• Decyzja Nr 7 z dnia 24 grudnia 2019 r.

• Decyzja Nr 8 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmian w planie finansowym w 2019 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 

dokonano także na postawie decyzji Ministra Finansów:

• nr MF/FG2.4143.3.33.2019.MF.607 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

• nr MF/FG4.4143.3.71.2019.MF.1134 z dnia 23 maja 2019 r.

• nr MF/FS8.4143.3.206.2019.MF.4442 z dnia 07 października 2019 r.

• nr MF/FG4.4143.3.178.2019.MF.4648 z dnia 15 października 2019 r.

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

• nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC z dnia 31 grudnia 2019 r.

Wszystkie ww. zmiany w planie finansowym Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej we Wrocławiu dokonywane w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane 

w poniższym zestawieniu.





Zgodnie z upoważnieniem nr 173 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2019 r. 

o dokonanych /mianach w ramach udzielonego upoważnienia należało poinformować 

Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

w terminie 7 dni. W toku kontroli ustalono, że powyższe decyzje w sprawie zmian w budżecie 

jednostki zostały temiinowo przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W wyniku kontroli potwierdzono, iż zmian w planie finansowym Wojewódzkiego 

Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu na 2019 rok dokonywano na podstawie 

decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 

w sprawie zmian w budżecie państwa i decyzji Ministra Finansów w podziałkach zgodnych 

z obowiązująca klasyfikacją budżetową.

Ponadto, kontrolujący potwierdzili, iż dokonywanie wydatków nastąpiło w granicach kwot 

określonych w planie finansowym, zgodnie z art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe działania były zgodne z:

art. 171 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż dysponenci części 

budżetowych mogą upoważnić kierowników podległych jednostek do dokonywania 

przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału, z uwzględnieniem ust. 6-8, 

w których zapisano, że upoważnienie nie obejmuje przenoszenia wydatków, 

na dokonanie których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego lub Ministra Finansów oraz przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać 

planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne 

ustawy nie stanowią inaczej.

art. 39 ust. 1 ww. ustawy, który wskazuje, iż dochody publiczne, wydatki publiczne (...) 

klasyfikuje się (...) według działów, rozdziałów -  określających rodzaj działalności; 

paragrafów -  określających rodzaj dochodu, wydatku.

§11 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 

w myśl którego kierownicy podległych państwowych jednostek budżetowych mogą 

dokonywać zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych, 

w obrębie jednego rozdziału, na podstawie i w granicach upoważnień udzielonych 

im przez dysponentów części budżetowych oraz informują ich o dokonanych 

przeniesieniach w terminach przez nich ustalonych.



W toku kontroli ustalono, że w 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu otrzymał środki z budżetu państwa w wysokości 6 657 183,91 zł, natomiast 

kwota wydatków stanowiła sumę 6 657111,87 zł. Niewykorzystane w 2019 r. środki 

w łącznej wysokości 72,04 zł zostały zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w dniu 31 grudnia 2019 r.

W oparciu o przedłożone dokumenty finansowe (m.in. faktury, rachunki, listy płac, polecenia 

księgowania, wyciągi bankowe, raporty kasowe) i sprawozdania budżetowe, szczegółową 

kontrolą objęto próbę wydatków ujętych w ewidencji księgowej na koncie 130-2 -  na 

podstawie profesjonalnego osądu kontrolerów -  poniesionych przez Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej we Wrocławiu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w łącznej 

wysokości 767 895,05 zł, co stanowi 11,53% ogółu środków wydatkowanych przez jednostkę 

w 2019 r. [tj. kwoty 6 657 111,87 zł].

Udział procentowy wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu w wybranych do kontroli paragrafach na dzień 31 grudnia 2019 r. w stosunku 

do wydatków objętych kontrolą zaprezentowano w poniższym zestawieniu.

§ Opis

Kwota 
poniesionych 

wydatków 
w 2019 r. 

[zł]

Kwota 
poniesionych 

wydatków objęta 
kontrolą 

[zł]

Udział % 
(kol.4/ kol.3)

1 2 3 4 5

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 359 329,67 32 913,43 9,16%.

4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu s.c. 4 016 956,94 435 098,70 10,83%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 746 817,04 53 323,79 7,14%

4120 składki na Fundusz Pracy 64 715,42 4 454,11 6,88%

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 73,64 3,07%

4210 zakup materiałów i wyposażenia 208 290,02 41 398,77 19,88%

4270 zakup usług remontowych 103 721,32 61 847,35 59,63%

4300 zakup usług pozostałych 179 082,84 10 681,26 5,96%

4410 podróże służbowe krajowe 15 380,80 60,00 0,39%

6050 wydatki inwestycyjne 181 934,21 28 044,00 15,41%

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 100,00%

SUMA 5 978 628,26 767 895,05 12,84%



Kontrolujący dokonali analizy dokumentów finansowych przedłożonych do kontroli 

(m.in. faktury, listy płac, polecenia księgowania, wyciągi bankowe, raporty kasowe, 

delegacje) oraz zweryfikowali zgodność ujmowania ww. dokumentów finansowych 

w ewidencji księgowej jednostki.

Na podstawie przedłożonych do kontroli ww. dokumentów finansowych sprawdzono 

prawidłowość poniesienia przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 

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. w oparciu o dwa regulaminy, które regulują procedurę dokonywania 

zakupów, wprowadzone następującymi zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 23 z dnia 30 grudnia 2015 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu w sprawie ustalenia Regulaminu 

Zamówień Publicznych,

2. Zarządzenie Nr 3 Dolnośląskiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 

z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie powołania i zasad działania stałej komisji 

przetargowej.

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

i 4170 )̂

Wydatki poniesione we wrześniu 2019 r. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 

pracowników WIIH w łącznej wysokości 468 085, 77 zł zaliczono do:

• § 4010-32  913,43 zł,

• § 4020 -  435 098,70 zł,

• §4170-73,64 zł.
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Przedłożona do kontroli kserokopia dokumentu „Podsumowanie list płac za wybrane okresy 

09/2019” uniemożliwiała jednoznaczne potwierdzenie kwot stanowiących podstawę 

do dokonania przelewów z tytułu wynagrodzeń. W związku z tym uzyskano od WIIH 

pisemną informację, zgodnie z którą przyczyną takiej sytuacji było użytkowanie dwóch 

systemów informatycznych (kadrowo -  płacowy oraz finansowo -  księgowy), które nie 

są kompatybilne, co wymusza sporządzanie dokumentów pomocniczych. Wobec otrzymania 

powyższej informacji kwoty przelewów porównano z kwotami zawartymi w dokumentach 

pomocniczych (PK). Rozbieżności nie stwierdzono.

W zakresie wynagrodzeń osobowych wydatków dokonano na podstawie list płac, natomiast 

w zakresie wynagrodzeń bezosobowych realizowano wypłaty w związku z zawartymi 

umowami -  zlecenie:

>  nr 5/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. na wykonywanie usługi polegającej

na sprawowaniu funkcji stałego arbitra w Stałym Sądzie Polubownym przy

Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu;

>  nr 8/2018 z dnia 27 września 2008 r. na wykonywanie usługi polegającej

na sprawowaniu funkcji stałego arbitra w Stałym Sądzie Polubownym przy

Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

W § 4 pkt 3 ww. umów zlecenia ustalono, że płatność należności zostanie dokonana 

w terminie 7 dni od dnia przedłożenia rachunku. Udostępnione na potrzeby kontroli 

kserokopie rachunków nie zawierały daty ich wpływu do WIIH.

W związku z powyższym, kontrolujący zwrócili się z prośbą o podanie daty wpływu 

przedmiotowych rachunków do WIIH oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających 

ww. datę. W odpowiedzi wskazano, że „w ramach realizacji przedmiotów umów określonych 

w § 2 odbyło się posiedzenie Stałego Sądu Polubownego w dniu 26 sierpnia 2019 roku, 

rozpatrując sprawę o sygn. akt SSP.8421.26.2019. Po zakończeniu posiedzenia 

i przygotowaniu całości wymaganej dokumentacji zleceniobiorcy na podstawie § 2 pkt 4 

umowy sporządzili w dniach: 03.09.2019 r. oraz 11.09.2019 r. oświadczenia potwierdzające 

udział w posiedzeniu Sądu, które zostały potwierdzone przez Sekretarza Stałego Sądu 

Polubownego, które stanowią zgodnie z § 4 pkt 2 załącznik do wystawionych rachunków 

za udział w posiedzeniu. Dokumentację rozliczeniową w postaci rachunków wraz 

z oświadczeniami do Wydziału Budżetowo-Organizacyjnego Wojewódzkiej Inspekcji 

Handlowej dostarczył Sekretarz Sądu. Przedmiotowe „ Rachunki ” wpłynęły do Wydziału BA 

w dniach 03.09.2019 r. oraz 11.09.2019 r. jednak nie posiadają adnotacji pracownika
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Wydziału o dacie wpływu ze względu na fakt, iż stanowią załącznik do list wypłat 

wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2019 roku (Lista plac — Umowy cywilno-prawne WTJIIH 

wrzesień 2019 Ip. 39/2019 3221), które były zrealizowane 26 września 2019 roku. Brak 

realizacji płatności wynikającej z § 4 ust. 3 umów miało związek z zamknięciem okresu 

rozliczeniowego (01.09.2019 r. do 30.09.2019 r.). Z informacji uzyskanej od 

Przewodniczącego Stałego Sądu Polubownego oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczanie 

wynagrodzeń wynika, iż przedmiotowych rozliczeń dokonuje się na koniec okresu 

rozliczeniowego po zakończeniu posiedzeń Stałego Sądu Polubownego planowanych oraz 

nieplanowanych, oraz z powodu niemożności utworzenia w systemie płacowym dwóch list 

płac do wypłaty dla tej samej osoby z tego samego tytułu w jednym okresie rozliczeniowym. 

Otrzymane wyjaśnienia potwierdziły, że wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zostały 

wypłacone zgodnie z przyjętą wewnętrzną zasadą. Nie zmienia to jednak faktu, że ich wypłata 

nastąpiła po terminie określonym w umowie.

Powyższe zakwalifikowano jako uchybienie.

W okresie objętym kontrolą od naliczonych wynagrodzeń jednostka odprowadziła składki 

na ubezpieczenie społeczne dotyczące Płatnika oraz na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 

51 261,85 zł, z tego:

• § 4 110-46  807,74 zł,

• § 4 1 2 0 - 4 454,11 zł.

Przelewu składek dokonano 4 września 2019 r. Przekazane kwoty były zgodne z deklaracją 

DRA za miesiąc sierpień 2019 r. i z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Ponadto, w kontrolowanym okresie w ramach § 4110 dokonano wydatków w łącznej kwocie 

6 516,05 zł. Wydatki te dotyczyły września 2019 r. i stanowiły potrącenia pracownicze ze 

względu na wypłaty świadczeń ze środków ZUS oraz wynagrodzenie płatnika.

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli potwierdzono, że w kontrolowanym 

okresie jednostka dokonywała wypłat wynagrodzeń na konta osobiste pracowników 

po potrąceniu składek PZU, składek na związki zawodowe, składek z tytułu uczestnictwa 

w Zakładowej Kasie Zapomogowo -  Pożyczkowej, spłat pożyczek mieszkaniowych oraz 

zajęć komorniczych. Ponadto, potwierdzono, iż potrącono zaliczki na podatek dochodowy 

od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne.
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'

Wydatki rzeczowe (§§ 4210. 4270. 4300, 4410. 6050 i 6060)

W zakresie dokumentów finansowy eh wybranych do kontroli Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej we Wrocławiu zrealizował wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 

242 031,38 zł, z tego w:

• § 4210 -  zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów spożywczych 

na naradę, zakup kanistrów, laptopów, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, 

kwiatów na pożegnanie pracowników, niszczarki, paliwa oraz zakupów kontrolnych) - 

41 398,77 zł;

• § 4270 -  zakup usług remontowych (m.in. prace budowlane, nadzór nad robotami, 

budowlanymi i klimatyzacja) - 61 847,35 zł;

• § 4300 -  zakup usług pozostałych (m. in. usługi porządkowe, usługi eksploatacyjne, 

wydatki związane z wyjazdem na spotkanie Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji 

Handlowej, mycie witryn okiennych, zakupy kontrolne) - 10 681,26 zł;

• § 4410-podróże służbowe krajowe - 60,00 zł;

• § 6050 -  wydatki inwestycyjne (zakup klimatyzacji) - 28 044,00 zł;

• § 6060 -  wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - 100 000,00 zł;

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówień Publicznych, wprowadzonego 

na podstawie ww. Zarządzenia Nr 23 z dnia 30 grudnia 2015 r., w postępowaniach o wartości 

zamówień powyżej 30 000,00 euro wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja 

przetargowa, natomiast udzielanie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych kwoty 30 000,00 euro oraz do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych odbywa się z zachowaniem zasad przyjętych w ustawie o finansach 

publicznych tj.:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów, oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przypadku każdego wydatku dokonuje się rozeznania cenowego i rozpatrzenia 

przynajmniej trzech ofert. Na zakup drobnych wydatków do wysokości 100 zł zgodę może 

wydać Główny Księgowy z merytorycznym uzasadnieniem ich celowości na dowodach 

księgowych.

29



Na podstawie faktury nr 0678/05/19/HOT z dnia 29.05.2019 r. wydatkowano kwotę 

w wysokości 2 075,40 zł. Przedmiotowy wydatek związany był z wyjazdem Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu wraz z kierowcą na spotkanie 

Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej zorganizowane w dniach 28.05.2019 r. -

29.05.2019 r. [faktura na łączną kwotę 2 075,40 zł z wyszczególnieniem usług, których 

wartość dla jednej osoby wyniosła 1 177,20 zł, natomiast dla drugiej osoby 898,20 zł]. 

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o przedstawienie dokumentacji przedstawiającej dokonanie 

rozeznania cenowego i rozpatrzenia 3 ofert w zakresie kosztów poniesionych na kierowcę. 

W odpowiedzi wskazano, iż wyjazd służbowy Dolnośląskiego Inspektora Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu wraz z  kierowcą samochodem służbowym realizowany był w dniach 28-29 

maja 2019 roku. Podstawą realizacji wyjazdu służbowego było zaproszenie Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów sygn. pisma DIH-3.705.5.2019, na obowiązkową 

naradę Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych.

Koszt przedmiotowej narady wyniósł 2.075,40 zł, na który składały się: 

usługa noclegu dla Dolnośląskiego Inspektora Inspekcji Handlowej, usługa noclegu dla 

kierowcy oraz usługa gastronomiczna dla dwóch osób. Do przedmiotowych usług kierownik 

jednostki nie zastosował przepisów Zarządzenia Nr 23 z dnia 30 grudnia 2015r. 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu w sprawie 

ustalenia Regulaminu Zamówień Publicznych związanych z pobytem osoby Dolnośląskiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej z racji wskazanego przez organizatora miejsca i kosztu 

narady. W przypadku kosztów pobytu „Kierowcy” nie zastosowano przepisów powyższego 

Zarządzenia z  powodu z jednej strony zgłoszenia organizatorowi przyjazdu dwóch osób 

(Inspektora i kierowcy) z drugiej strony zabezpieczenie przez organizatora noclegu dla 

kierowcy w pokoju wieloosobowym za relatywnie niższą cenę.

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień wskazać należy, iż kierowca nie był uczestnikiem 

ww. spotkania i w zakresie przedmiotowych wydatków zarówno przedstawione 

kontrolującym dokumenty jak i wyjaśnienia jednostki nie potwierdzają, iż nie należało 

zastosować się do przyjętej procedury, wprowadzonej przez WIIH Zarządzeniem Nr 23 z dnia 

30 grudnia 2015 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
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we Wrocławiu w sprawie ustalenia Regulaminu Zamówień Publicznych, tj. dokonać 

porównania 3 ofert. W związku z powyższym, kontrolujący nie mieli możliwości

zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, wskazać należy, iż nie tylko w ww. przypadku jednostka nie przestrzegała

stosowania sie do zapisów swojej wewnetrznei procedury przyjetei ww. Zarządzeniem

w zakresie konieczności rozeznania cenowego i rozpatrzenia przynajmniej trzech ofert.

W przypadku wydatków na zakup kwiatów w ramach faktury nr 347/2019 z dnia

26.09.2019 r. na kwotę 120,00 zł również nie dokonano ww. rozeznania cenowego.

co w konsekwencji sprawiło, że kontrolujący nie mogli potwierdzić, iż przedmiotowy

wydatek poniesiony został zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych. 

Postępowanie jednostki w ww. zakresie zakwalifikowano jako nieprawidłowość.

Ponadto, w wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że na wybranych do kontroli raportach 

kasowych brak było zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu przez Wojewódzkiego 

Inspektora. Powyższe było niezgodne z instrukcją SPOSOBU OBIEGU DOWODÓW 

KSIĘGOWYCH W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ WE 

WROCŁAWIU.

Dodatkowo, na dekretacii do przedmiotowych dokumentów nie wskazano konta 101. 

co zgodnie z wyjaśnieniami jednostki było oczywistą omyłką pisarską osoby tworzącej 

dekretację.

Jednocześnie, zgodnie z § 8 pkt 3 Instrukcji kasowej obiorca gotówki kwituje, w sposób 

trwały (atramentem lub długopisem), odbiór swoim podpisem wraz z datą otrzymania gotówki 

i wpisaniem kwoty słownie. Na wybranych do kontroli dokumentach brak było 

ww. pokwitowania odbioru gotówki przez osoby do tego upoważnione.

Powyższe ustalenia kontrolujących zakwalifikowano jako nieprawidłowości.

W zakresie faktury nr 390/219 z dnia 28.10.2019 r. na kwotę 35,00 zł brak było opisu 

merytorycznego na przedmiotowym dokumencie. W związku z pytaniem kontrolujących 

w przedmiotowym zakresie jednostka wskazała, iż fakt braku opisu merytorycznego na 

dokumencie związanym z zakupem kompozycji kwiatowej [...] był przeoczeniem osoby 

merytorycznie odpowiedzialnej za przedmiotowy opis. W kontekście akceptacji 

przedmiotowego dokumentu przez kierownika jednostki i głównego księgowego wzięto pod
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uwagę oczywisty fakt zakupu jednej kompozycji kwiatowej z  konkretnym imiennym 

przeznaczeniem. Brakujący opis został uzupełniony przez osobę merytorycznie 

odpowiedzialną.

Powyższe ustalenie, z uwagi na wdrożone działania naprawcze, zakwalifikowano jako 

uchybienie.

Ponadto, kontrolujący dokonali analizy dokumentu DP 446 [dokument 508] z dnia

02.04.2019 r. na kwotę 1 399,79 zł, dotyczącego wypłaty środków od ubezpieczyciela na 

rzecz WIIH z tytułu odszkodowania za zalanie. Z dokumentacji oraz wyjaśnień 

przedstawionej kontrolującym wynikało, iż szkoda zdarzyła się w 2019 r. oraz wypłata 

odszkodowania z przedmiotowego tytułu również nastąpiła w 2019 r., natomiast zapłaty 

za polisę ubezpieczeniową dokonano w 2018 r. Kontrolujący zwrócili się do jednostki 

z prośbą o wyjaśnienie powodu nieodprowadzenia przedmiotowej kwoty na rachunek 

dochodów.

W odpowiedzi wyjaśniono, iż otrzymaną kwotę w wysokości 1.399,79 zł. z tytułu wpłata 

odszkodowania przez Ubezpieczyciela na rachunek wydatków jednostki w ramach realizacji 

szkody powstałej na przedmiocie ubezpieczenia tj: budynku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej we Wrocławiu [...] w ramach polisy ubezpieczeniowej [...] nie odprowadzono na 

rachunek dochodów Ministerstwa Finansów. Otrzymana kwotę ze względu na ograniczone 

środki finansowe na remont budynku prowadzonego w 2019 roku przeznaczono na refundację 

poniesionych wydatków na przedmiotowy remont w 2019 roku.

W odniesieniu do przedmiotowych wyjaśnień wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 6 

dochodami publicznymi są odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych, 

a co za tym idzie środki w wysokości 1 399,79 zł należało odprowadzić na rachunek dochodów.

W związku z powyższym, postępowanie jednostki w ww. zakresie uznano za nieprawidłowość.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu w 2019 r. posiadał na stanie 

dziewięć samochodów służbowych, których wykaz znajduje się w poniższym zestawieniu.
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stan licznika norma paliwa [l/100km]

Samochód
Nr

rejestracyjny
rok

produkcji
Miejsce

użytkowania 01.01.2019 31.12.2020
liczba 

przejechanych 
km w 2019 r.

min max
data

ustalenia

warunek
wpisania
wyższej
normy

Koszty 
miejsc 

garażowych, 
napraw, 

przeglądów, 
ubezpieczenia 

itp.) bez 
kosztów 
paliwa

Peugsot D W 3 4 7 W 2015

Wrocław, od 
października 
Wałbrzych 78 734 101 239 22 505 7 7,7 2018-05-09

do 6
os/pow. 6 
os. 3 850,45

Ford Fiesta DW272LV 2011

Wałbrzych, 
listopada 2019 
Wrocław 133 071 146 982 13 911 5,8 7,6 2011-04-19

trudne
warunki 2 935,32

Skoda
Octavia DW 954UH 2013 Jelenia Góra 93 312 112 424 19 112 5,9 6,5 2016-06-10

trudne
warunki 8 338,31

Skoda
Combi DW 508UU 2014 Wrocław 46 139 64 050 17 911 6 7 2016-05-16

trudne
warunki 5 542,37

Skoda
Octavia DW 0440U 2012 Wrocław 284 712 300 363 15 651 6,8 7,5 2016-09-30

trudne
warunki 4 067,20

Fiat Croma DW843FK 2008 Legnica 213 593 226 619 13 026 7,6 9 2012-03-22
trudne
warunki 2 925,62

Fiat
M últipla DW 0365N 2005 Wrocław 340 640 346 727 6 087 7,2 8 2012-07-12

trudne
warunki 1 471,85

Ford Fiesta D W 262LV 2011
Legnica, od marca 
2019 Wrocław 81 476 85 062 3 586 7,3 8,7 2014-02-06

trudne
warunki 1 808,64

Skoda
Superb DW 3FT98 2019

Wrocław, 
użytkowana od 
października 2019 0 6 503 6 503 9 9,5 2020-01-21

trudne
warunki 6 829,12

Zasady użytkowania ww. samochodów regulowało Zarządzenie nr 1/2014 Dolnośląskiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad 

korzystania z samochodów służbowych będących własnością WIIH.

Kontrolującym przekazano karty drogowe użytkowanych samochodów służbowych wraz 

z miesięcznymi rozliczeniami paliwa (tzw. miesięczne karty eksploatacyjne) oraz dokumenty 

potwierdzające przyjęte Normy zakładowe paliwa. Na podstawie przekazanych dokumentów 

określono liczbę kilometrów przejechanych w ciągu roku przez poszczególne samochody. 

W związku ze stwierdzeniem znacznych dysproporcji w rocznym użytkowaniu samochodów 

służbowych (przebieg poszczególnych pojazdów wahał się od 3 586 do 22 505 km), 

kontrolujący -  w celu zweryfikowania efektywności ich wykorzystania -  określili koszt 

przejechania 1 km (bez uwzględnienia kosztów paliwa), który wahał się od 0,17 zł do 0,50 zł. 

W obliczeniach nie wzięto pod uwagę Skody DW 3FT98 użytkowanej 3 miesiące. Ponadto, 

określenia kosztów dokonano na podstawie opisu operacji gospodarczej wykazanej na koncie 

130, ponieważ WIIH nie prowadził kont analitycznych, na których księgowane byłyby koszty 

ponoszone na poszczególne samochody.

Biorąc pod uwagę dysproporcje w zakresie znacznie mniejszego wykorzystywania 

samochodu służbowego Ford Fiesta DW 262 LV, ponoszenia wyższych nakładów
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finansowych na wskazany samochód oraz samochód Skoda DW 954UH, jak również brak 

księgowania wydatków na poszczególne samochody, kontrolujący wystąpili do jednostki

0 przedstawienie informacji w jaki sposób dokonywana jest analiza kosztów/wydatków 

ponoszonych na poszczególne auta w powiązaniu z efektywnością ich wykorzystania

1 przedstawienie dokumentów z tym związanych. Kontrolującym nie udzielono odpowiedzi 

w przedmiotowym zakresie.

Kontrolujący poddali szczegółowej weryfikacji karty drogowe wszystkich samochodów 

sporządzone w styczniu 2019 r. Karty wypełniano w każdym dniu użytkowania samochodu 

służbowego. Potwierdzono, że samochody -wykorzystywano tylko do jazd służbowych. 

W Kartach drogowych wpisywano daty i godziny jazdy, nazwiska kierowcy i osoby z nim 

jadącej, trasę przebytą pojazdem, stan początkowy i końcowy licznika, a także stany paliwa 

oraz ilość przejechanych kilometrów wraz z ilością zużytego paliwa wg przyjętej normy. 

Każda karta drogowa przed wyjazdem i po jego zakończeniu zatwierdzana była przez 

kierownika jednostki/kierownika delegatury (zlecenie wyjazdu/potwierdzenie trasy).

W poniższym zestawieniu przedstawiono dane z analizowanych kart drogowych.

samochód stan początk
stan

końcowy km norma
zużycie wg 

normy
stan 

pocz. paliwa
stan

końcowy

tankowanie
(zakupione
paliwo-litry)

Peugeot DW 347WWrocław

78 734 79 960 1226 7,00 85,82 60,17 39,92 65,01
Ford Fiesta DW272LV 

Wałbrzych 133 071 134 302 1231 7,60 93,56 49,45 29,36 73,51

Skoda Octavia DW 954UH 
Jelenia Góra

93 312 94 872 1560 6,29 r 98,15 44,01 25,31 79,46

wg normy
war. trudne 1018 6,50 66,17
normalne 542 5,90 31,98

Skoda Octavia DW 508UU 
Wrocław 46139 47 724 1585 6,00 95,10 45,38 25,62 75,34

Skoda Octavia DW 0440U 
Wrocław

284 712 285 593 881 7,48 ” 65,86 54,96 19,08 30

wg normy
war. trudne 31 6,80 2,11

normalne 850 7,50 63,75

Fiat Croma DW 843 FK 
Legnica 213 593 214 943 1350 7,60 102,60 58,67 23,95 67,85

Fiat Múltipla DW 0365N 
Wrocław 340640 340 864 224 8,00 17,92 62,53 44,61 0

Ford Fiesta DW 262 LV 
Legnica

nie użytkowany w styczniu 2019 r.

Potwierdzono prawidłowe wypełnianie kart drogowych przez kierujących pojazdem 

w zakresie wskazywania ilości przebytych kilometrów danej trasy ze stanem początkowym
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i końcowym licznika oraz stanem paliwa i jego zużyciem wg przyjętej normy, za wyjątkiem 

Kart nr 032192 i nr 032199 samochodu Peugeot DW 347W , w których przebieg 

(odpowiednio 41 km i 27 km) nie odpowiadał różnicy pomiędzy stanem licznika na wyjeździe 

i powrocie (odpowiednio 48 km i 28 km).

Przedmiotowe nieprawidłowości nie zostały stwierdzone przez osobę kontrolującą wyniki 

wpoz. 17 ww. kart. Równocześnie, w sporządzanych miesięcznie kartach eksploatacyjnych 

pojazdu powielono ww. niezgodności, zaniżając miesięczną liczbę przejechanych kilometrów 

i zużycie paliwa wg normy łącznie o 8 km. W pozostałym zakresie, Karty eksploatacyjne 

zgadzały się ze skontrolowanymi Kartami pojazdu.

Prawidłowo podano dane dotyczące litrów zatankowanego paliwa w kontrolowanych kartach 

drogowych oraz koszty paliwa w miesięcznych kartach eksploatacyjnych [potwierdzono 

zgodność z wybranymi do kontroli wydatkami].

Analiza kart drogowych za styczeń 2019 r. wykazała także, że adnotacje wynikające 

z § 8 ust. 4 ww. Zarządzenia odnośnie konieczności comiesięcznego potwierdzenia stanu 

paliwa wykazanego w Kartach ze stanem paliwa w samochodzie nie były zatwierdzane przez 

Głównego Księgowego, wbrew treści §9 ust. 1 pkt. 2 Zarządzenia (była tylko parafa osoby, 

która sporządziła adnotacje, taka sama jak osoby wydającej kartę drogową). Zgodnie 

z wyjaśnieniami Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 22 czerwca 2020 r. 

nr BA. 1610.24.2020 na pobranych do kontroli „Kartach drogowych” nie odnotowano 

kontrasygnaty „Głównego księgowego” z przyczyny przeoczenia powyższej czynności przez 

„Głównego księgowego”. Kierownik jednostki w sposób szczególny, w bieżącym okresie, 

zwróci uwagę na wypełnianie obowiązków służbowych przez pracowników jednostki 

w zakresie przestrzegania zapisów przywołanego w niniejszym wyjaśnieniu Zarządzenia.

Kontrolujący ustalili, że jednostka dokonywała rozliczania paliwa wskazując jego zużycie dla 

przejechanej trasy wg przyjętej normy (§ 8  ust. 2 ww. Zarządzenia). Ujmowany w kartach 

drogowych stan paliwa końcowy odpowiadał początkowemu stanowi paliwa pomniejszonemu 

o jego zużycie wg wyliczonej normy (powiększonego o ewentualne tankowania). 

W sporządzanych co miesiąc miesięcznych kartach eksploatacyjnych ujmowano informacje 

o zużyciu paliwa wg normy oraz podawano koszt tankowania, bez informacji o zakupionych 

litrach paliwa. Z dokumentów przedstawionych kontrolującym wynika, że ostatnia 

weryfikacja faktycznego zużycia paliwa dla poszczególnych samochodów odbyła się w roku,
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w którym ustalono obowiązujące normy zużycia paliwa (por. zestawienia powyżej, w których 

zawarto rok ustalenia normy i datę produkcji samochodu).

W związku z powyższym, na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, 

że rozliczanie paliwa w WIIH w 2019 r. odbywało się w odniesieniu do przyjętych norm, 

bez dokonywania cyklicznej weryfikacji, czy ilość faktycznie zakupionego paliwa w litrach 

odpowiada przejechanym kilometrom i ustalonym normom. Z tego powodu wystąpiono 

do kierownika jednostki o przedstawienie informacji w jaki sposób dokonywana jest bieżąca 

analiza faktycznego zużycia paliwa w stosunku do przyjętych norm (przepał/oszczędność).

W odpowiedzi udzielonej w dniu 22 czerwca 2020 r. nr BA.1610.25.2020 podano:

„Faktyczne zużycie paliwa w ramach eksploatacji samochodów służbowych będących 

własnością Inspekcji Handlowej we Wrocławiu odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie 

norm zużycia paliwa ustalonych dla każdego pojazdu poprzez przeprowadzenie litrażowania 

przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (rzeczoznawców). Na podstawie otrzymanego 

dokumentu: kontrolnych tankowań oraz bieżącej kontroli zużycia paliwa ustalane 

lub zmieniane są normy zużycia paliwa. Przyjęcie dwóch norm wiąże się z bieżącą 

eksploatacją pojazdów w różnych warunkach drogowych (jazda miejska, jazda pozamiejska). 

Na dalsze wyjazdy na kontrole i szkolenia w większości stosowana jest niższa norma spalania 

paliwa. W czasie użytkowania auta np. przy pełnym obciążeniu pojazdu, czynnej klimatyzacji, 

złych warunkach atmosferycznych, korkach czy jeździe po Wrocławiu stosuje się normę 

wyższą. W związku z  powyższym zasadnym było ustalenie przez kierownika jednostki dwóch 

norm zużycia paliwa. W przypadku posiadanych samochodów służbowych ustalenie 

faktycznego zużycia paliwa w każdorazowym użytkowaniu z przyczyn technicznych jest 

niemożliwe. Co w konsekwencji wypełnienie w części „Karty drogowej” odnoszącej się do 

„Zużycia paliwa” w kolumnach „Zużycie paliwa”- rzeczywiste, oszczędność, przekroczenie, 

nie jest możliwe. Powodem nadrzędnym, w kontekście badania faktycznego zużycia paliwa 

w każdym z posiadanych pojazdów służbowych jest brak w wyposażeniu fabrycznym 

urządzenia monitorującego stan paliwa w zbiorniku. W związku z powyższym jedynym  

możliwym sposobem monitorowania zużycia paliwa przez samochody służbowe jest 

w pierwszej kolejności: użytkowanie w sposób przewidziany przez producenta (techniczne 

warunki użytkowania pojazdu), cykliczne badania faktycznego zużycia paliwa przez osoby 

uprawnione ( rzeczoznawcy branżowi). Ponadto, w ramach czynności kontrolnych 

porównywane są przejechane kilometry wpisane do „Karty drogowej” z licznikiem 

kilometrów w aucie. ”

37



Powyższe wyjaśnienia wskazujące na brak technicznej możliwości analizowania zużycia 

paliwa nie zasługują na uwzględnienie. Zauważyć należy, że w § 8 ust. 3 ww. Zarządzenia 

przewidziany jest obowiązek analizowania faktycznego rozliczania zużycia paliwa, 

a w sytuacji stwierdzenia odchyleń od przyjętych norm, konieczność wystąpienia 

ze stosownym wnioskiem o ich aktualizację (§ 9 ww. Zarządzenia). Oznacza to, że jednostka 

powinna dokonywać weryfikacji faktycznego zużycia zakupywanego paliwa, aby mieć 

pewność, że dana norma jest nadal właściwa i że w kartach drogowych wpisywane są dane 

zgodne ze stanem faktycznym. Wskazać należy, że np. w przypadku samochodu Peugeot 

Partner normę zweryfikowano na podstawie notatki służbowej z dnia 8 maja 2018 r., z której 

wynikało, że po zatankowaniu do pełna i przeliczeniu wg normy zużytego paliwa dla trasy 

określonej w karcie drogowej wyliczona pojemność baku, którą należałoby wpisać w pozycji 

6 karty, przekroczyłaby jego założoną pojemność (60 1) o 11,12 1. W przypadku Forda Fiesta 

DW 272 LV stan baku przed rozpoczęciem jazdy wykazany w karcie drogowej nr SA 031694 

z dnia 02.01.2019 r. wynosił 49,451 i przekroczył o 7,451 stan baku określony na 421, 

natomiast ostatnia norma dla tego samochodu ustalona została w 2011 r. po jego zakupie 

(przekroczenia baku stwierdzono także w kartach nr SA 845509 z dnia 2.09.2019 r., 

nr SA 845506 z dnia 27.08.2019 r., nr SA 031794 z dnia 30.07.2019 r.). Oznacza 

to, że jednostka nie zareagowała na przepał. W przypadku samochodu Skoda Octavia 

DW 508UU ostatnią normę ustalono na podstawie kontrolnych tankowań przeprowadzonych 

w 2015 r., a dla Skody Octavia DW 954 UH na podstawie kontrolnych tankowań w 2016 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w 2019 r. jednostka nie przestrzegała 

§ 8 ust. 3 ww. Zarządzenia, nie dokonując porównania ilości zakupionego paliwa oraz 

rzeczywiście zużytego w przyjętym przez siebie okresie rozliczeniowym (np. miesięcznym) 

z ilością paliwa, które samochód powinien zużyć w tym okresie, wg przyjętej normy zużycia 

paliwa, na przejechanym dystansie, jak również nie korygując w odpowiedni sposób kart 

drogowych w sytuacji przekroczenia pojemności baku paliwa. Powyższe zakwalifikowano 

jako nieprawidłowość.

W pozostałym zakresie, nie opisanym powyżej, kontrolujący potwierdzili, iż wydatki zostały 

poniesione zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki 

publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym 

jednostki sektora finansów publicznych, jednostki sektora finansów publicznych dokonują



wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, a wydatki 

publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymalnego doboru metod 

i środków służących osiągnięciu założonych celów.

[Dowód: akta kontroli str. 36-78 i 1055-1967]

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, obszar dot. realizacji wydatków dokonywanych 

ze środków budżetu państwa oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

3. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie środków 

objętych kontrolą

Do kontroli przedstawiono wydruki z ewidencji księgowej m.in. następujących kont:

• 011-Środki trwałe od 2019-01-01 do 2019-12-31;

• 013- Pozostałe środki trwałe od 2019-01-01 do 2019-12-31;

• 020-Wartości niematerialne i prawne od 2019-01-01 do 2019-12-31;

• 071-Um.śr.trw i wartniemat. od 2019-01-01 do 2019-12-31;

• 072-Um.pozost.trw. i wart.n. od 2019-01-01 do 2019-12-31;

• 101-Kasa od 2019-01-01 do 2019-12-31;

• 130-1 -  Rachunek bieżący dochodów od 2019-01-01 do 2019-12-31 według

poszczególnych paragrafów dochodów;

• 130-2 -  Rachunek bieżący wydatków od 2019-01-01 do 2019-12-31 według

poszczególnych paragrafów wydatków;

• zespołu 2 od 2019-01-01 do 2019-12-31 w zakresie wydatków wg kontrahentów oraz 

rodzajów rozrachunków;

• 221-Należn. z tyt. doch. budżet, od 2019-10-01 do 2019-12-31 wg poszczególnych 

paragrafów dochodów;

• 222-Rozlicz. dochodów budżet, od 2019-01—01 do 2019-12-31;

• 310-Materiały od 2019-01-01 do 2019-12-31 wg ksiąg pomocniczych dotyczących 

poszczególnych rodzajów zapasów;

M i i
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• zespołu 4 od 2019-01-01 do 2019-12-31 wg poszczególnych rodzajów kosztów oraz 

paragrafów wydatków;

• 720-570 -  Kary pieniężne osób fizycznych

• 720-580 -  Kary pieniężne osób prawnych

• 720-830 -  Wpływy z usług

• 761- Koszty komor. i koszty aktual. wg wybranych paragrafów dochodów.

W wyniku analizy ewidencji księgowej, w zakresie przypisów należności na koncie 221 

stwierdzono, że decyzje WIIH nie były ujmowane w księgach rachunkowych z datą operacji 

gospodarczej. W złożonym przez jednostkę wyjaśnieniu (pismo BA. 1610.33.2020 z dnia

22.06.2020 r.) wskazano, że w przypadku decyzji obejmujących należności budżetu państwa, 

wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu jako datę 

zdarzenia gospodarczego powodującego ujęcie w księgach rachunkowych przyjmuje się datę 

wpływu dokumentu do Wydziału Budżetowo -  Administracyjnego. Przyjęta przez WIIH 

praktyka w ww. zakresie była nieprawidłowa, ponieważ w przedmiotowym przypadku 

zdarzeniem gospodarczym jest wydanie decyzji powodującej powstanie należności [wpływ 

decyzji nie powoduje zdarzenia gospodarczego].

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolujący stwierdzili brak ewidencjonowania 

dla kontrolowanych ww. dokumentów finansowych w księgach rachunkowych daty operacji 

gospodarczej. Przedmiotowe dane wymagane są przepisem zawartym wart. 23 ust. 2 

ww. ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie, w wyniku działań kontrolnych stwierdzono liczne przypadki nie ujęcia

w ewidencji księgowej jednostki prawidłowych dat operacji gospodarczych w zakresie

wybranych do kontroli dokumentów dotyczących wydatków [przykładowo w zakresie raportu 

kasowego za okres od 01-28.03.2019 r.], czy też sporządzenie dokumentu PK 385 z datą 

operacji gospodarczej 16.12.2019 r. i ujęcie na koncie 130-2 4270 przedmiotowej daty 

operacji gospodarczej w sytuacji kiedy płatności dokonano 19.12.2019 r.

Ustalenia kontrolujących w opisanym powyżej zakresie zakwalifikowano jako uchybienie.

Analiza ewidencji księgowej do konta 101 potwierdziła, że raporty kasowe prowadzono 

w WIIH bez podziału na rodzaje prowadzonej działalności (podstawowa, ZFŚS). Stwierdzone 

zaniechanie było niezgodne z art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ponieważ raport kasowy
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jako pomocnicza księga rachunkowa do konta 101 powinien być prowadzony według 

rodzajów prowadzonej działalności.

Powyższe ustalenie zakwalifikowano jako uchybienie.

Analiza dowodów księgowych dotyczących wynagrodzeń wykazała, że kwota do wypłaty 

jednej z nagród jubileuszowych, wskazanych na liście płac nr 34/2019, wynosiła 2 725,97 zł. 

Należna kwota została przekazana na rachunek bankowy pracownika w prawidłowej 

wysokości. Jednak do potwierdzenia dokonania przelewu z dnia 12.09.2019 r. dołączony 

został dokument PK nr 237 (dowód księgowy nr 1629), w którym jako nagrodę jubileuszową 

do wypłaty wskazano kwotę 275,97 zł. Kontrolujący uznali, że przyczyną rozbieżności kwoty 

do wypłaty między listą płac oraz wyciągiem bankowym, a dokumentem PK była oczywista 

omyłka pisarska, która nie miała wpływu na prawidłowość dokonanego wydatku. 

Przedmiotowe ustalenie zakwalifikowano jako uchybienie.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy, podstawą zapisów w badanych księgach rachunkowych 

były dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Księgi rachunkowe prowadzone były rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie 

z art. 24 ust. 1-5 powyższej ustawy, 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,

za wyjątkiem wyżej opisanych kwestii.

[Dowód: akta kontroli str. 1968-2300]

Prawidłowość dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie 

środków objętych kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami.



4. Sporządzanie sprawozdań.

Kontrolą objęto sporządzone przez WHH sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów 

budżetowych za miesiące marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień 2019 r. oraz za okres od dnia 

01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., a także sprawozdania Rb-28 z wykonania planu 

wydatków budżetowych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

Poprawność sporządzonych przez jednostkę sprawozdań Rb-27 i Rb-28 zweryfikowano 

w oparciu o dokumentację źródłową m.in. wyciągi bankowe, wydruki z systemu Trezor oraz 

wydruki z ewidencji księgowej. Kontrolujący potwierdzili, iż dane wykazane 

w sprawozdaniach Rb-27 łącznie dla Rozdziału 50001 były zgodne z kwotami ujętymi 

w ewidencji księgowej, a zatem prawidłowe w świetle § 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Sporządzone sprawozdania Rb-27 i Rb-28 miesięczne i roczne były przekazywane 

w terminach określonych w załączniku nr 38 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, badany obszar sporządzanie sprawozdań oceniono 

pozytywnie.

[Dowód: akta kontroli str. 2301-2313]

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami zaleca się:

1. Przestrzegać zapisów § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla 

obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu 

i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach oraz § 4 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonania 

budżetu państwa.

2. Zapewnić nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych uregulowań jednostki 

tj. Zarządzenia nr 1 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu z dnia 10.01.2017 r. w sprawie ustalenia sposobów i terminów 

dochodzenia należności pieniężnych od zobowiązanych oraz sporządzania upomnień 

i tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Zarządzenia 

Nr 23 z dnia 30 grudnia 2015 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji



Handlowej we Wrocławiu w sprawie ustalenia Regulaminu Zamówień Publicznych, 

instrukcji SPOSOBU OBIEGU DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWÓDZKIM 

INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU, Zarządzenia 

nr 1/2014 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 

we Wrocławiu z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z samochodów 

służbowych będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Instrukcji 

kasowej.

3. Dokonywać wydatków zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

4. Odprowadzać środki będące dochodami publicznymi, zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych.

5. Przestrzegać art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz prawidłowo sporządzać 

dokumenty księgowe.

6. Prowadzić konto 101 w tym raporty kasowe z podziałem na rodzaje działalności.

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

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. poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.
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