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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 (tekst jednolity Dz. U. z 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 7 listopada 2007 r. do 13 

grudnia 2007 r. w Muzeum w Nysie kontrolę problemową gospodarki finansowej za lata 2005 

i 2006. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

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

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności Muzeum będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa oraz braku 

właściwego nadzoru.  

Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały usunięte w trakcie kontroli. Dotyczyło to nieprawidłowego ustalenia 

daty wypłaty pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę oraz braków w dokumentacji 

opisującej przyjęte zasady rachunkowości. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 31 grudnia 2007 r.  
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Wdrożenie do stosowania niekompletnych procedur wewnętrznej kontroli finansowej oraz 

nieprzestrzeganie niektórych ustalonych procedur i zasad kontroli wewnętrznej, 

(protokół kontroli str. 6-8). 

Odpowiedzialność ponoszą byli Dyrektorzy Muzeum pełniący funkcję w okresie 

kontrolowanym. 

2. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w 

polegające na: 

− nieprowadzeniu ewidencji syntetycznej kont 201, 225, 234, 240 i 400 (protokół 

kontroli str. 12), 

− dokonywaniu ewidencji zdarzeń na kontach 221, 222, 223, 230 pomimo 

nieuwzględnienia tych kont w zakładowym planie kont (protokół kontroli str. 13), 

− niezawarciu w zapisach księgowych oznaczeń kont przeciwstawnych oraz dat 

dokonania operacji gospodarczych lub dat poszczególnych dowodów źródłowych 

(protokół kontroli str. 14, 15), 

− prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób niesprawdzalny poprzez oznaczenie wielu 

dowodów źródłowych tym samym numerem (protokół kontroli str. 14-15), 

− nierozliczeniu wyników inwentaryzacji środków trwałych w księgach rachunkowych 

tego roku, na który przypadał termin inwentaryzacji (protokół kontroli str. 17), 

− przeprowadzaniu inwentaryzacji należności niewłaściwą metodą (protokół kontroli str. 

18-20), 

− niewyjaśnieniu i nierozliczeniu stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych 

dotyczących zbiorów bibliotecznych (protokół kontroli str. 20-22). 

 Powyższe może wyczerpywać znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy Muzeum, członkowie komisji 

inwentaryzacyjnej oraz byli Dyrektorzy Muzeum. 

3. Naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w 

sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach poprzez: 

− niedopełnienie obowiązku ponumerowania i przesznurowania kart księgi depozytów 

oraz zamieszczenia klauzuli o liczbie kart znajdujących się w księdze (protokół 

kontroli str. 23), 
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− dokonywanie poprawek w księgach inwentarzowych w niewłaściwy sposób (protokół 

kontroli str. 23), 

− niezachowanie częstotliwości przeprowadzania komisyjnej kontroli zgodności wpisów 

dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych (protokół 

kontroli str. 23-25), 

− niedotrzymanie terminu wpisania części muzealiów do ksiąg inwentarzowych 

(protokół kontroli str. 25-27), 

− nieoznakowanie części muzealiów (protokół kontroli str. 27-28), 

− niezałożenie kart ewidencyjnych dla części zabytków pozyskanych dla Muzeum 

(protokół kontroli str. 28-29). 

Odpowiedzialność ponoszą były Kierownik Działu Archeologii, Sztuki i Rzemiosła 

Artystycznego obecny Kierownik Działu Archeologii, Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, 

byli Dyrektorzy oraz obecny Dyrektor Muzeum.  

4. Nieterminowe przekazanie organizatorowi kwartalnych sprawozdań Rb-N o stanie 

należności i Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji, jak również wykazanie w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z nieprawidłowych 

danych w zakresie należności i zobowiązań, 

(protokół kontroli str. 34-35, 35-39). 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy oraz byli Dyrektorzy Muzeum. 

5. Nieprawidłowości w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości polegające na: 

− wynajmowaniu pomieszczeń Muzeum bez uzyskania wymaganej umową zgody 

użyczającego, tj. Powiatu Nyskiego (protokół kontroli str. 45-46), 

− zaniechaniu realizowania postanowień umowy dzierżawy dziedzińca Muzeum 

poprzez niewaloryzowanie stawek czynszu dzierżawnego w latach 2005-2006 oraz 

nienaliczenie odsetek w wysokości 151,90 zł za nieterminowo regulowane należności 

z tytułu dzierżawy (protokół kontroli str. 48-49, 50-53), 

Odpowiedzialność ponoszą Główny Księgowy Muzeum oraz byli Dyrektorzy Muzeum. 

6. Nieprawidłowe ustalenie terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej oraz 

niedochowanie zasady niezwłoczności wypłacania tej nagrody, 

(protokół kontroli str. 59-60). 

Odpowiedzialność ponosi były pracownik - Specjalista ds. Administracyjno-Kadrowych. 
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7. Bezpodstawne przyznanie w 2005 r. Głównemu Księgowemu dwóch nagród ze środków 

zakładowego funduszu nagród w łącznej kwocie 1.460,00 zł, 

(protokół kontroli str. 61-62). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor Muzeum. 

8. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na:  

− niezłożeniu przez osoby wchodzące w skład komisji przetargowych oświadczeń o 

braku bądź istnieniu okoliczności mających wpływ na wyłączenie osób wykonujących 

czynności w postępowaniu (protokół kontroli str. 69-70, 74-75, 79-80). 

Powyższe może wyczerpywać przesłanki naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych. 

− niesporządzeniu protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

nieuwzględnieniu w treści sporządzonych protokołów informacji dotyczących: 

dokładnej wartości zamówienia publicznego, danych osoby dokonującej ustalenia 

wartości zamówienia, daty i sposobu jej ustalenia, wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, ofert, miejscu i terminie otwarcia ofert, streszczenia oceny i 

porównania złożonych ofert, wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich 

rozstrzygnięciach (protokół kontroli str. 71, 76, 80, 81-82); 

− zaniechaniu wezwania wykonawcy do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (protokół kontroli str. 82). 

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi były Dyrektor Muzeum oraz 

członkowie komisji przetargowej. 

 

I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i 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 oraz o 

podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

1. Uzupełnić procedury kontroli finansowej oraz zapewnić ich przestrzeganie. Stosować w 

tym zakresie przepisy art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 
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2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rachunkowości, a w 

szczególności: 

− dostosować zakładowy plan kont do potrzeb Muzeum uzupełniając go o brakujące 

konta, które w rzeczywistości funkcjonują stosownie z art. 10 ustawy o rachunkowości 

z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. 

zm.), 

− założyć brakujące konta syntetyczne zgodnie z art. 13 i art. 15 cyt. ustawy o 

rachunkowości,  

− podjąć działania zapewniające prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w 

prawidłowy sposób,  

− wdrożyć w życie procedury, w tym nadzorcze i kontrolne w celu zapewnienia 

prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, stosownie do art. 26 i 27 

cyt. ustawy o rachunkowości, 

− wyjaśnić i rozliczyć różnice inwentaryzacyjne stwierdzone podczas inwentaryzacji 

zbiorów biblioteki naukowej Muzeum. 

3. Podjąć zdecydowane działania nadzorcze i kontrolne w zakresie ewidencjonowania 

zabytków. Uzupełnić braki w dokumentacji ewidencyjnej oraz w numeracji muzealiów. 

Ewidencję zbiorów muzealnych prowadzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania 

zabytków w muzeach (Dz. U. nr 202, poz. 2073). 

4. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie sporządzania i nieterminowego 

przekazywania sprawozdań o stanie należności (Rb-N) i zobowiązań wg tytułów dłużnych 

poręczeń i gwarancji (Rb-Z). Sprawozdania sporządzać prawidłowo oraz terminowo 

przekazywać organizatorowi stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w 

zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 113, poz. 770). Skorygować błędnie 

sporządzone sprawozdania i przesłać organizatorowi. 

5. Zapewnić respektowanie postanowień umowy o użyczenie nieruchomości zawartej z 

Powiatem Nyskim w zakresie uzyskiwania zgody użyczającego na podnajem 

nieruchomości oraz umowy o dzierżawę dziedzińca Muzeum w zakresie waloryzacji 

stawek czynszu dzierżawnego i naliczania odsetek za zwłokę w jego zapłacie. Prawidłowo 

naliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie czynszu dzierżawnego i podjąć działania w celu ich 

wyegzekwowania od dzierżawcy. 
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6. Wzmocnić nadzór i kontrolę w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Muzeum a w 

szczególności nagród jubileuszowych oraz nagród z zakładowego funduszu nagród. 

Stosować w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 

kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w 

instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie 

upowszechniania kultury (Dz. U. nr 45, poz. 446 z późn. zm.) i ustawy z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 

26, poz. 306 z późn. zm.) oraz uregulowania zawarte w regulaminie wynagradzania 

pracowników. Podjąć działania w celu rozliczenia nienależnie wypłaconych Głównemu 

Księgowemu Muzeum nagród z zakładowego funduszu nagród w 2005 r. w wysokości 

1.460,00 zł. 

7. Podjąć skuteczne działania celem wyeliminowania nieprawidłowości związanych z 

udzielaniem zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych 

prowadzić z należytą starannością z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655). 

 

 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 wniosku pokontrolnego w myśl art. 

27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

 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. 

Do wiadomości: 

Starosta Nyski 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

/--/ 
 


