
 
 

Opole, dnia 25 marca 2022 r. 

NKO.401-52/2021 

 

Pan 

Marek Kędzierski 

Dyrektor  

Nyskiego Domu Kultury  

w Nysie 

 

 

 

 

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e  

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 22 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. kontrolę 

doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej Nyskiego Domu Kultury w Nysie za lata 

2018-2021. 

 Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną Inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 

działalności Nyskiego Domu Kultury będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

26 stycznia 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nieprawidłowości w zakresie rachunkowości polegające na: 
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a) nieokreśleniu w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości opisu systemu 

przetwarzania danych, opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz 

programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z 

opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w 

szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania 

oraz wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji (protokół kontroli str. 

5-6). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Nyskiego Domu Kultury. 

b) nieoznaczeniu prowadzonych techniką komputerową ksiąg rachunkowych 

obejmujących lata 2019-2020 nawą programu ich przetwarzania (protokół kontroli str. 

12-13). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NDK. 

2. Niezamieszczenie w planach finansowych za lata 2019-2020 informacji dotyczących stanu 

należności i zobowiązań na początek i koniec roku (protokół kontroli str. 18). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NDK. 

3. Naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników polegające na: 

a) ustaleniu i wypłaceniu Kierownikowi Administracyjno-Technicznemu miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego za okres od maja 2019 r. do września 2021 r. niezgodnie 

z postanowieniami obowiązującego „Regulaminu Wynagradzania i Premiowania 

Pracowników Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie i Placówek 

Podległych”, skutkiem czego było zawyżenie wydatków z tego tytułu o łączną kwotę 

21 600,00 zł. (protokół kontroli str. 24).  

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NDK. 

b) wypłaceniu pracownikowi nagrody jubileuszowej w wysokości zaniżonej o 34,00 zł, co 

spowodowane było nieprawidłowym ustaleniem daty nabycia prawa do tej nagrody oraz 

nieterminowym wypłacaniu pracownikom tychże nagród (protokół kontroli str. 26-28).  

Odpowiedzialność ponoszą Specjalista ds. Kadr i Archiwum, Główna Księgowa oraz 

Dyrektor NDK. 

c) wypłacaniu pracownikom jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem 

na emeryturę w terminach wcześniejszych niż daty ustania stosunku pracy (protokół 

kontroli str. 28-29).  

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Dyrektor NDK.  



Strona 3 / 6 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-52/2021 z dnia 25 marca 2022 r. 

4. Nieterminowe opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 

za grudzień 2019 r. (protokół kontroli str. 30-31). 

Odpowiedzialność ponoszą Główna Księgowa oraz Dyrektor NDK. 

5. Przyznanie i wypłacenie pracownikom w 2019 r. świadczeń z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 22 800,00 zł bez złożenia wymaganych 

wniosków, tj. z naruszeniem przepisów obowiązującego „Regulaminu Gospodarowania 

Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nyskim Domu Kultury im. 

Wandy Pawlik w Nysie” (protokół kontroli str. 33-35).  

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Socjalnej oraz Dyrektor NDK. 

6. Naruszenie przepisów z zakresu zamówień publicznych polegające na:  

a) niezłożeniu przez wszystkich członków Komisji Przetargowej oraz przez kierownika 

zamawiającego pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności 

powodujących ich wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przed zakończeniem tego postępowania (protokół kontroli str. 40-41).  

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji Przetargowej oraz Dyrektor NDK.  

b) niezamieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganej informacji o adresie strony 

internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (protokół kontroli str. 41). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor NDK. 

c) zamieszczeniu w protokole postępowania niezgodnej ze stanem faktycznym informacji 

dotyczącej wartości zamówienia wyrażonej w złotych oraz jej równowartości w euro 

(protokół kontroli str. 44-45).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Administracyjno-Techniczny oraz Dyrektor 

NDK. 

 Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli usunięto stwierdzone przez 

kontrolujących nieprawidłowości wymienione w punktach nr 1 lit. a) i nr 3 lit. b) poprzez: 

− wydanie zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora NDK z dnia 12 stycznia 2022 r., którym 

uzupełniono brakujące informacje w dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

rachunkowości, 

− naliczenie i wypłacenie w dniu 4 stycznia 2022 r. pracownikowi NDK wyrównania 

nagrody jubileuszowej w wysokości 34,00 zł, którą uprzednio wypłacono w zaniżonej 

kwocie. 
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 Ponadto nieprawidłowość wymieniona w punkcie nr 1 lit. b) nie powtórzyła się w 

kolejnym roku, bowiem prowadzone techniką komputerową księgi rachunkowe dotyczące 

2021 r. posiadają oznaczenie nawą programu ich przetwarzania. 

 

 

II. Wnioski pokontrolne  

 W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia 

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie 

art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o pełne 

wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków:  

1. Zapewnić zamieszczanie w planach finansowych informacji dotyczących stanu należności 

i zobowiązań, stosownie do przepisu art. 31 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 3 

i ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 194 ze zm.).  

2. W celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących wynagradzania pracowników: 

a) dostosować wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Kierownika 

Administracyjno-Technicznego do przepisów Regulaminu Wynagradzania i 

Premiowania Pracowników Nyskiego Domu Kultury i Placówek Podległych. Dokonać 

analizy wszystkich składników wynagrodzenia miesięcznego wypłaconego temu 

pracownikowi w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2021 r. w zawyżonej 

wysokości i rozważyć podjęcie działań w celu rozliczenia nadpłaconych kwot, 

b) podjąć skuteczne działania zapewniające terminowe wypłacanie nagród jubileuszowych 

oraz jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę, 

stosownie do przepisów § 4 ust. 10 oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników instytucji kultury (Dz. U. poz. 1798). 

3. Zapewnić terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz 

Fundusz Pracy, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.). 
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4. Zapewnić przyznawanie i wypłacanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, wprowadzonego na podstawie przepisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 

marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746 

ze zm.).  

5. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w celu zapewnienia 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), a w szczególności: 

a) zapewnić składanie przez kierownika zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pisemnych oświadczeń o istnieniu albo braku 

istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 lub 3 cyt. ustawy Prawo 

zamówień publicznych, stosownie do wymogu określonego w art. 56 ust. 4 tej ustawy, 

b) zapewnić przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publikowanych w Biuletynie 

Zamówień Publicznych zawierających wszystkie wymagane informacje, zgodnie z 

przepisami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień 

Publicznych (Dz. U. poz. 2439), w związku z art. 272 ust. 2 cyt. ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

c) zapewnić zawieranie w protokołach postępowania prawidłowych informacji 

dotyczących wartości zamówienia wyrażonej w złotych oraz jej równowartości w euro, 

stosownie do przepisu art. 72 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 2434).  

 

 

 Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

 Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych 

w myśl art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 
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Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków 

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do Kolegium 

Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia 

zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię lub 

niewłaściwe zastosowanie. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 

 

 
Do wiadomości: 

Burmistrz Nysy. 
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