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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 6 września 2010 r. do 22 

września 2010 r. w tamtejszej jednostce kontrolę doraźną wybranych zagadnień gospodarki 

finansowej Gminnego Zespołu Szkół za lata 2007-2010.  

Kontrolę przeprowadzono na podstawie źródłowych dowodów księgowych i dostępnej 

ewidencji księgowej. W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli 

stwierdzono szereg poważnych nieprawidłowości w działalności jednostki będących 

konsekwencją nieprzestrzegania i nieznajomości przepisów prawa oraz braku kontroli i 

właściwego nadzoru nad gospodarką finansową tejże jednostki. 

Zaznaczyć należy, że w kontrolowanej jednostce panuje chaos w zakresie gospodarki 

finansowej i rachunkowości, ponieważ nie posiada ona uregulowań wewnętrznych 

dotyczących gospodarki finansowej, jak również wymaganych ksiąg rachunkowych, a 

dokumentacja finansowa okazana kontrolującym jest nierzetelna. 

Stwierdzone naruszenia prawa wskazują na popełnienie w jednostce czynów zabronionych, o 

których mowa w art. 77 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
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Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz w art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. Kodeks karny (Dz. U. z Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani dnia 12 października 

2010 r. 

I. Ustalenia kontroli. 

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości:  

1. Brak uregulowań wewnętrznych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej oraz 

procedur kontroli finansowej (protokół kontroli str. 6-11, 59). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor GZS. 

2. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad rachunkowości polegające na: 

 braku dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (protokół 

kontroli str. 10-11), 

 braku w kontrolowanej jednostce zdecydowanej większości wymaganych ksiąg 

rachunkowych (protokół kontroli str. 12-21), 

 prowadzeniu istniejących, szczątkowych ksiąg rachunkowych (zestawień obrotów i 

sald oraz ksiąg pomocniczych) w sposób niezgodny z ustawą o rachunkowości 

(protokół kontroli str. 12-21, 39-42, 55, 58), 

 zaniechaniu sporządzania wydruków ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego 

lub przeniesienia ich treści na komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość 

zapisu informacji (protokół kontroli str. 20), 

 braku należytej ochrony danych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu 

komputera, w wyniku czego dopuszczono do zniszczenia ksiąg rachunkowych 

(protokół kontroli str. 20-21), 

 niezapewnieniu należytej ochrony dokumentów księgowych, w wyniku czego 

dopuszczono do zaginięcia niektórych dowodów źródłowych (protokół kontroli str. 

22, 55, 58), 

 nierzetelnym sporządzaniu dowodów księgowych polegającym na nienadawaniu 

numerów identyfikacyjnych dowodom księgowym lub nadawaniu tych samych 

numerów kolejnym dowodom, nieopisywaniu dowodów pod względem 

merytorycznym i formalno-rachunkowym, braku stwierdzenia sprawdzenia i 

zakwalifikowania dowodu księgowego do ujęcia w księgach rachunkowych oraz 

podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania, sporządzeniu listy płac dotyczącej 
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naliczenia „dodatku na czynsz” nieodzwierciedlającej stanu faktycznego oraz na 

gromadzeniu dowodów w zbiorach dokumentacji bez zachowania chronologii, 

(protokół kontroli str. 22-23, 30-31, 57), 

 dokonywaniu operacji pieniężnych – wypłat wynagrodzeń, nagród, ekwiwalentów, 

zapomóg i pożyczek z ZFŚS pracownikom jednostki bez list wypłat, które po 

sprawdzeniu i zatwierdzeniu do wypłaty, powinny stanowić podstawę do dokonania 

wypłat tych świadczeń oraz wydawanie bonów towarowych z ZFŚS na podstawie list 

niespełniających wymogów dowodu księgowego (protokół kontroli str. 30-31, 45, 53-

58). 

Odpowiedzialność ponoszą były Dyrektor GZS, były Główny Księgowy oraz były 

Specjalista ds. płac. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów o sprawozdawczości budżetowej polegające na: 

 niesporządzaniu sprawozdań budżetowych Rb-27S (rocznych za 2007 r. i 2009 r., 

miesięcznych za poszczególne miesiące od września 2007 r. do grudnia 2009 r.) oraz 

sprawozdań Rb-Z za IV kwartał 2007 r., I kwartał 2008 r., III kwartał 2009 r. i 

sprawozdania Rb-N za I kwartał 2008 r. (protokół kontroli str. 24-26), 

 nieterminowym sporządzeniu sprawozdań miesięcznych Rb-27S za miesiące od 

stycznia do lipca 2010 r. (protokół kontroli str. 24-26). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor GZS oraz były Główny Księgowy. 

Powyższa nieprawidłowość wypełnia znamiona czynu określonego w art. 18 ust. 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

4. Rażące naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników GZS 

oraz naliczania i wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, polegające 

na: 

 braku w aktach osobowych pracowników dokumentów zawierających dane dotyczące 

warunków pracy w zakresie wynagrodzeń za lata 2007-2008 (protokół kontroli str. 27-

28). 

Odpowiedzialność ponosi Specjalista ds. kadr oraz były Dyrektor GZS. 

  niepotwierdzeniu przez pracowników warunków pracy określonych w angażach z 

września i grudnia 2009 r. (protokół kontroli str. 28-29), 

Odpowiedzialność ponosi Specjalista ds. kadr oraz były Dyrektor GZS. 
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  naliczaniu wynagrodzeń bez weryfikacji ich wielkości z aktami osobowymi, co 

skutkowało wypłatą wynagrodzeń w nieprawidłowych wysokościach (protokół 

kontroli str. 32-34). 

Odpowiedzialność ponosi Specjalista ds. płac, były Główny Księgowy oraz były 

Dyrektor GZS. 

 bezpodstawnej, nie wynikającej z akt osobowych pracowników ani z innych 

dokumentów zgromadzonych w kontrolowanej jednostce, wypłacie świadczeń 

figurujących w kartach wynagrodzeń oraz listach płac jako „inne wynagrodzenia”, 

„premia dodatkowa”, „dodatek na czynsz”, „nadgodziny”, „nadgodziny doraźne” 

(protokół kontroli str. 34-39). 

Odpowiedzialność ponosi były Specjalista ds. płac, były Główny Księgowy oraz były 

Dyrektor GZS. 

 wypłacie byłej Dyrektor GZS „zapomogi zdrowotnej” z rachunku bieżącego zamiast 

ze środków ZFŚS. Zapomogę wypłacono bez udokumentowania faktu wypłaty oraz 

zasadności dokonania wypłaty tego świadczenia (protokół kontroli str. 58-59). 

Odpowiedzialność ponosi były Główny Księgowy oraz były Dyrektor GZS. 

 naliczeniu oraz wypłacie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop byłej Dyrektor 

GZS oraz Starszej Woźnej bez udokumentowania w aktach osobowych faktu 

niewykorzystania urlopu przez te osoby, co poddaje w wątpliwość zasadność ich 

wypłaty (protokół kontroli str. 42-45). 

Odpowiedzialność  ponosi były Specjalista ds. płac, były Główny Księgowy oraz były 

Dyrektor GZS. 

 zaniechaniu prowadzenia ewidencji czasu pracy dla byłej Starszej Woźnej (protokół 

kontroli str. 44-45). 

Odpowiedzialność  ponosi Specjalista ds. kadr oraz były Dyrektor GZS. 

Powyższe nieprawidłowości wypełniają znamiona wykroczeń określonych w art. 281 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94 z późn. zm.). 

5. Wypłata wynagrodzenia za usługę, której zleceniobiorca nie wykonał zgodnie z zawartą 

umową (protokół kontroli str. 46-50). 

Odpowiedzialność  ponosi były Główny Księgowy oraz były Dyrektor GZS. 

6. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 

polegające na: 
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 braku w jednostce Regulaminu ZFŚS (protokół kontroli str. 51). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor GZS. 

 dokonywaniu wypłat świadczeń z ZFŚS (zapomóg, bonów towarowych, pożyczek 

mieszkaniowych, zakupów towarów) w sytuacji braku jakichkolwiek uregulowań 

dotyczących przyznawania świadczeń oraz braku podstawowych dokumentów 

uzasadniających wypłatę tych świadczeń i potwierdzających jej dokonanie. 

Nieprowadzeniu ewidencji wypłaconych świadczeń (protokół kontroli str. 51-58). 

Odpowiedzialność ponosi były Główny Księgowy oraz były Dyrektor GZS. 

 nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji dotyczącej udzielanych pożyczek 

mieszkaniowych, tj. braku wniosków o wypłatę pożyczek oraz umów z 

pożyczkobiorcami (protokół kontroli str. 54-57). 

Odpowiedzialność ponosi były Główny Księgowy oraz były Dyrektor GZS. 

Powyższa nieprawidłowość wypełnia znamiona wykroczenia określonego w art. 12a 

ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). 

 

II. Wnioski pokontrolne. 

 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. Niezwłocznie wprowadzić uregulowania wewnętrzne dotyczące prowadzenia gospodarki 

finansowej jednostki oraz zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej w 

Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach. Przestrzegać w tym zakresie uregulowań 

określonych w art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z 

dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 

publicznych (Dz. Urz. M.F. Nr 15, poz. 84). 
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2. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, a w szczególności: 

 opracować dokumentację określającą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości zgodnie 

z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 

2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

 założyć prawidłowe księgi rachunkowe zgodnie z art. 13 cyt. ustawy o rachunkowości i 

wprowadzić do ksiąg na podstawie źródłowych dowodów każde zdarzenie gospodarcze, 

które miało miejsce w latach 2007-2010, 

 zapewnić przestrzeganie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikających z 

przepisów art. 24 ustawy o rachunkowości oraz dokonywanie zapisów w księgach 

zgodnie z art. 23 cyt. ustawy, w oparciu o rzetelne dowody księgowe spełniające 

wymogi art. 21 i 22 cyt. ustawy o rachunkowości,  

 wprowadzić uregulowania, które zapewnią drukowanie ksiąg rachunkowych nie później 

niż na koniec roku obrotowego bądź przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na 

informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie 

krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych, stosownie do 

przepisu art. 13 ust. 6 ustawy o rachunkowości, 

 wprowadzić skuteczne procedury zabezpieczające, które zapewnią ochronę 

dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ksiąg 

rachunkowych, dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i sprawozdań 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz niedozwolonymi zmianami i 

nieupoważnionym rozpowszechnianiem, stosownie do dyspozycji art. 71 cyt. ustawy o 

rachunkowości, 

 wzmocnić nadzór w zakresie sporządzania, sprawdzania, dekretowania i gromadzenia 

dowodów księgowych w celu zapewnienia, iż dowody księgowe spełniać będą wymogi 

określone w art. 20 ust. 2, art. 21 ust 1 i art. 22 ustawy o rachunkowości, 

 bezwzględnie przestrzegać prawidłowego dokumentowania wypłat pieniężnych dla 

pracowników. Doprowadzić do sporządzania rzetelnych dowodów księgowych, 

będących podstawą wypłaty, w każdym przypadku dokonania wypłat wynagrodzeń lub 

świadczeń, stosownie do przepisu art. 21 i art. 22 ustawy o rachunkowości. 

3. Sporządzić brakujące sprawozdania Rb-27S, Rb-Z i Rb-N. Wymagane sprawozdania 

budżetowe sporządzać z uwzględnieniem zasad i terminów określonych w przepisach 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).  
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4. W zakresie prowadzenia akt osobowych oraz wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń 

pracownikom GZS: 

 uzupełnić akta osobowe pracowników i prowadzić je zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 

62, poz. 286 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 

jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 

 wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli ustalać i wypłacać 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), z uwzględnieniem 

danych wynikających z prawidłowo prowadzonej dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy. W odniesieniu do pozostałych pracowników 

stosować przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. Nr 223, poz. 1458) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z 

późn. zm.). 

 zweryfikować prawidłowość naliczenia i wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów i 

innych świadczeń wypłaconych Dyrektorowi GZS oraz pozostałym pracownikom tejże 

jednostki. Podjąć działania w celu rozliczenia i wyegzekwowania wypłat z tych 

tytułów, dokonanych w nieprawidłowych wysokościach oraz nie mających podstawy w 

przepisach prawa lub w stanie faktycznym uprawniającym do wypłaty. 

 zaprowadzić prawidłową ewidencję czasu pracy dla wszystkich pracowników, 

stosownie do przepisu § 8 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 

dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 

akt osobowych pracownika, 
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5. Dokonać prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia wypłaconego z tytułu umowy zlecenia 

nr 1/2009, po uprzedniej ocenie stopnia realizacji zleconego zadania. Zapłaty z tytułu 

umowy zlecenia dokonywać po sprawdzeniu i stwierdzeniu wykonania zlecenia w 

wysokościach wynikających z zawartych umów zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 

744 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

6.  Wprowadzić regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalając w nim 

zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady 

przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, 

stosownie do wymogów art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. 

zm.). Świadczenia z ZFŚS przyznawać w oparciu o zasady określone w regulaminie ZFŚS. 

Zaprowadzić rzetelną dokumentację w zakresie wniosków o przyznanie świadczeń, jak i 

dokumentację wypłaconych świadczeń oraz ich ewidencję. Zweryfikować prawidłowość 

zapisów na kartotekach pożyczkobiorców. Podjąć działania w celu rozliczenia i 

wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń z ZFŚS. 

 

 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. 

 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:  

Wójt Gminy 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 

                                                                                                              /--/ 


