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pracown ików Dep-a*a mentu Kon trol i i Audytu Wewnętrz n e go Urzęd u
Pomorskiego w Gdańsku"

Kontrolę przeprowadził w okresie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 łnaja ź$2J r. zespoł kontrolujacy
w składzie:
1) Renata Kowalewska - Głowny specjalista - Kierownik zespołu kontrolującego,
2) Agnieszka chodor- starszy inspektor - członek zespołu konirolującego,

L. Zakres kontroli.

1.1 Przedmiot kontroli:

1. GosPodarowanie Środkami publicznymi w szczegolności w zakresie ceiowości, gospodarności
i legalności ponoszonych wydatkow,

2. prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa.
3. prawidłowosć stosowania przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych.
4, Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w wybranych obszarach.

1,2 Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2a2a r, - 31 grudnia żO20 r.

1,3 Podstawy prawne (w szczególności):

1- Ustawa zdnia2a czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym {t,j. Dz, |J. z2aT r., pOż. 450 ze zm );
2, Ustawa zdnia27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (t j Dz, l:,z2021r,, poz.305 );3 Ustawa z dnia 29 września 1994 r, o rachunkowości (t,j, Dz, U, z 2a21 r., paz, 217 ze zm.),
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r, Prawo zamowień publicznych (t.j. Dz_ U. zaafir.,

poz 2019 zezm.);
5. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnta '16 grudnia 2009 r w sprawie standardow kontroli

zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.lJrz. MF ltr .15, poz. 84);
6. Zarządzenie nr 69/19 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r, w spraw|e

funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

2. Ustalenia kontroli:

DYrektorem jednostki kontrotowanej od dnia 01,06.20,19 r. jest Pan PiotrTomaszewski, powołany na
stanowisko Dyrekiora Uchwałą Nr 494l49l2a19 Zarządu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28 maja
2019 r

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:
1. Pan f

2. Pani,
3. Pani

llekroc w Protokole jest mowa o:

* OŚrodku. WORD, Zamawiającym, Jednostce - nalezy przez to rozumiec lr'/ojewódzki Osrodek
Ruchu Drogowego w Słupsku,
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2.1 Gospodarowanie środkami publicznymi w szcz*gólności w zakresie celowo§ci,
gospodarności i legalności ponoszonych wydatków,

2.1,1 Plan finansowy,

Podstawą gospodarki finansowej w 2020 roku był plan finansowy, zatvlierdzany pleez Dyrektora WORD
dnia 17 Q 2a19 r 

§
W piennrotnym planie finansowym załózono, że przychody wyniosą 3108 300 zł natomiast koszty

wynioŚą 3 262 400 zł.

W ciągu roku plan uległ zmianie" Skorygowany plan finansowy na 20ż0 zakładał prz"vchody ogółem

na poziomie 2 87ż 400,a1zł, koszty ogółem w wysokości 3 398 892,00 zł.

2,1.2 Sprawozdanie finansowe.

Do kontroli okazano Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewodzkiego OŚrodka,Ruchu

Drogowego w Słupsku za2a20 rok podpisane przez Głowną księEową oraz Dyrektora pizyjęte Uchwałą

Nr 226t231l21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 marca 2aX r. lv sprawie przyjęcia

sprawozdań rocznych z wykonania planow finansowych wojewocjzkich ośrodkow ruchu ciroEowego

za rok 202a.

Tabela nf 1 - Wykonanie planu finansowega za 2020 rok

L,p. Wyszczegó!nienie

Ftan pierwotny
ź020
tzł)

P!an
o§tatecżł,!y

2a20
(zł)

Wykcnanie
202s
(zł

Wyk.
planu
f/")

l. PRZYCHODY OGOŁEM 3 108 300,00 2 872 400,00 2 879 208,B1 100,24

1
Przychody netto Ze sprzedaży i zrównane z
nimi

3 038 300,00 2 740 000,00 2 7tł6 327,28
100,23

1 pozostał przychody operacyine 0,00 99 400,00 qq ąq? Rq oo oo

3. PrzvchodY finan§owe 70 000,óc 33 000,00 33 488,84 99,97
ll, kosztv oqołem 3 262 400,00 3 398 8§2,00 3 3§7 990.B2 98,1
1 Kosztv działalności operacyinei 3 262 400,00 3 391 000,0c 3 390 98.83 99,97

Pozostałe koszty operacyjne l ó!/ Ul] 7 891 ,99 100

lll.
Dochód będący nadwyżką preychodów
nad kosztami (wynik finansowy brutto)

154 100,00 - 526 492
- sJs 782§1 98,54

lV. Obowiązkowe obciążenie wyniku
finansoweuo

4 140,00 § 13§,s0 § 13,t,00
99,92

Wynik finansowy netto 1§B 240,00 - 531 627,0§ ^ 523 §13,01 98,5§
Dałe Własnejed nostki - apracowanie

W Tabeli nr ,1 przedstawiono wykonanie planu finansowego za 2aża rCIk, \§ 202C r. zrealizowano
przychody ogółem w kwocie 2 879 208,81 zł ttj. 10a,24 % plan,s|, a koszty prov/§dz§nej działalnc,ści

w kwocie 3 397 §90,82 zł (t1, 98, 1% planu), W związku z tym uzyskano ujemnlł wynik finansowy (stratę)

w kwocie -523 913,01 zł. Zgodnie z ww. sprawozdaniem strata zo§tanie lcżlicżona z kapitałem

zapasowym WORD (zgodnie z bilansem kapitał zapasowy według stanu na grudzień ż020 r, wyniosł

7 598 763,66 zł).

W sprawozdaniu u.lęto stan zobowiązań ogółem na poziomie 328 586,03 zł, zobov,liązania wymagalne
nie wystąpiły.

Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe zaZa?-a rok składające się z. bilansu sporządzonego
na dzień 31 122a2a r,, rachunku zysków istratza rok obrotowy, lnformacjt dodatkavłej, obejmującej
wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe inforrnacje i ob.laśnienia. Eprawozdanie
zostało podpisane elektronicznie przed Dyrektora i Głowną ksiegową w di":iu 05 G3.ż02'1 t.

Sprawozdanie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 09.03 żOż1 r. ocprzez ePUAP.
Sprawozdanie zosiało sporządzone orazzłażone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowcści,

Zgodnie z Rachunkiem zysków i strat wykonanie poszczegolnych ktlsztów kształiowało eię następująco:

a) Amortyzacja - 268 676,31 zł,

b) Zużycie materiałów i energii - 179 513,79 zł,
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c) Usługi obce - 169 612,91 zł w tym m,in.,

- Usługi informatyczne - 121058,59 zł,

- Usługi serwisowe, przeglądy okresowe * 18 1a4,92 zł,

- Usługi remontowe - 14 70a ł
d) Podatki i opłaty - 173 843,89 zł, 

i.

e) Wynagrodzenia - 2 a33 717,52 zł$,

f) Ubezpreczenia społeczne i inne śWiadczenia - 46ż Ą42,2ł zł,

g) Pozostałe koszty rodzajowe - 1O2299,żl zł,

2.1.3 Procedurywewnętrzne.

W okresie objętym kontroią obowiązywały uregulowania wewnętrzne:

_ Zasady (polityka) rachunkowości, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora nr 38lŻ019 z.dnta
31,10.2019 r. * dalejjako Zasady rachunkowości; jednym z załącznlków do Zasad raehunkowoŚci

była instrukcja kontroli i obiegu dokumentow księgowych;

- lnstrukcja w sprawie gospodarki majątkiem tnlvałym inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialności za powierzone mienie, wprowadzona Zarza"dzeniem Dyrektora łr ''l6 z dnia

30,06.2020 r.;

- Regulamin gospodarowania środkami publicznymi o wańości szacunkowej nieprzekraczającej

30 000 euro wprowadzony Zarządzeniem nr 16l2014lZP Dyrektora z dnia '10.04.2C14 r zmieniony

Aneksem nr 1 wprowadzonym w dniu 03.1 1.2015 r.

2_1.4 Gospodarowanie środkami pubIicznymi w szczególności w aakresie celowoŚci,
gospodarności i legalności ponoszonych wydatków.

Weryfikacji poddano 10 dokumentow księgowych na łącznąkwotę 72 859.iCI zł brutio. Doboru proby do

badania dokcnano na podstawie osądu eksperckiego, z uwzględnieniem kryte:"ium roznorodnościźrodła

zobowiązania. Do kontroli wybrano koszty ujęte na 3 koniach (wskazanych poniżej),

zaewidencjonowane w miesiącach październik, listópad i grudzień oraz 1 fakturę powiązaną z ob;ętym

kontrolą udzieleniem zamówienia na dostawę 2 sztuk urządzeń do serwisowania układow klimatyzacji

w samochodach na Okręgową Stację Kontroli Pojazdow WORD §łupsk,

Kontrolą objęto kosziy poniesione w ramach:

- Zużycie materiałów i energii- materiaĘ gospodarcze {koszty ujęte na koniie ,,4U,a2') na łączną

kwotę 1 742,46 zł brutto;

- Zużycie nrateriałów i energii- Paliwo do samochodów i motocykli {koszty ujęte na koncie,,401-

0B) na łaczną kwotę 7 009,73 zł brutto;
_ Usługi obce - usługi informatyczne * (koszty ujęte na koncie ,,402-10} na łączą kwoie 23 683,65 zł

brutto,

- Faktura RZ 368lvll- 91/OL4/2020 na zakup 2 sztuk urządzeń d* serwisł;wania układów ktimatyzac.}i

w samochodach na Okręgową Stację Kontroli Pojazdow WORD Słupsk zaksięgowena na koncie

081-07_04 Srodki Trwałe - maszyny, urządzenia - zespoły komputerowe - wartośc faktury

4a 4n,26 zł brutto,

Zgodnie z ewidencją księgową prowadzoną na koncie ,,4a1" Zużycie materiałóvł i energii Ośrodek

w2020 r" poniosł koszty wwysokości 186 180,04 zł,

Zgodnie z ewidencją księgową prowadzoną na koncie ,,4al-a2' * Zużycie małęriałow i energii *

materiały gospodarcza Ośrodek poniosł koszty w wysokoścl19 162,ĄĄ łł,

Zweryfikowano nizej wymienione dowody księgowe,

1. RZ609/X (F039574/20l10_05) z dnia 06.10,2020 r na kwotę 7i7,61zł br,;ttc, wystawiona przez

firmę Fimal PSB Sp. zo.o. z siedzibąw Słupsku; koszt dotyceyłzakupu niateriałow malarskich

(m.in. grunt, farby).

2. RZ688/Xi (s4llsŁU/202a} z dnia 13.11.2o2a r. na kwotę 649,07 zł brutto, wysiawiona przez firmę

Ampery Art. Elektryczne Hurt-Detal z siedzibą w Słupsku; koszt dotyczył zakupu akurnulatora.
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3. Rz785/Xll (F085612/20l12-05) z dnia 30,12,2a2a r. na kwotę 375.78 zł brutto, wystawicna przez

firmę Fimai PSB Sp, z a.o. z siedzibą w Słupsku; koszt doiyczył zakupu wkrętarki, wieńeł,
gwintownikow, bitow.

Zgodnie z ewidencją księgową prowadzoną na koncie ,,401,08 - Zużycie materiałów i energii - Paliwo
do samachodow i motocykli Ośrodek poniosł koszty w wysokcsci 53 299 19 zł

$
Zweryfikowano nizej wymienione Oow$§y księgowe dokun"lentujące zakup pałiwa da samochodów
egzamlnacyjnych i uzącizeń ogrodniczych:

1 RZ651/X (WZ FWZ/6B6l202ol4} z dnia 31 J0 2a2a r na kwotę ?779,27 zł brutto, wystawiona przez

firmę Oktan Brzeski Grzenkowicz Sp. z o,o. z siedzibą w Słupsku-

2. RZ733lXl (FwZJ752l202alĄz dnia 30,11.2020 r, na kwotę 2 818,63 zł brutto, wystawiona przez

firmę Cktan BrzeskiGrzenkowicz Sp. z o.o. z siedzibą w §łupsku,

3, RZ76CIlxll {Fwzl765na20l4}zdnia13.12.2020r.nakwotę1411,83złbruito,wystawtonaprzez
firmę Oktan BrzeskiGrzenkowicz Sp. z o,o. z siedzibą w Słupsku.

Wyzej wskazane faktury zostały wystawione na podstawie umowy nr 23i20'19 zalvartej w dniu
07.12,2013 r. z firmą Oktan Brzeski Gęenkowicz Sp. z a-o, z siedzibą w §łupsku (urnowa została
zawańa w wyniku przeprowadzonego w 2019 r, postępowania o udzielenie zarnowiei,:ia publicznego

na podstawie wewnęirznej procedury udzielania zamowień ponizej 30 000 euro), Przednriot umowy:

sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku
w ilościach: benzyna bezołowiowa Pb95 - ,11 100 litrow, olej napędowy - 9 350 lłtrów ze Stacji paliw

połoźonej przy uIicy Bohaterów Wesierplatte 7 w Słupsku. Ustaicno rozliczenie okresowe, tygodniowe

w formie bezgotowkowej według procedury określającej, źe Zamawiający sporzacizi i przedłozy imienną

listę osób upowaznionych do odbioru paliwa w jego imieniu oraz dostarczy wykaz pojazdow, do których

tankowane będzie paliwo. Łączna wańość umowy. 110 481,06 zł brutto lstalłna na podstawie średniej

ceny paiiwa podanej przez Wykonawcę w formuiarzu ofertowym z dnia 03.12,20'19 r (benzyna
4,93625 zł brutto, olejnapędowy - 5,05750 zł brutto). Termin wykonania zarrrówi*nia: 01.01.2020 r. -
31,12 202a r.Załącznlkami do umowy były. imienna lista osób upowaznionych do odbiorLl paliwa, wykaz
pojazdow i urządzeń WORD Słupsk. W dniu 14,07.ża20 r. pocipisano Aneks do urncwy nr 28l2Ci19

zmieniający imienną listę osób upowaznionych do odbioru paliwa. Do kazclej iaktury Cołączony był

wykaz osób odbierających paliwo, rejestracja samochodu, rodzaj paliwa ilośc ! wańośc brutto palirva.

Stwierdzono, że odbioru paliwa dokonywały osoby upowaznione zgodnie z ww, umową, cdbiór paliwa

dotyczył pojazdow i urządzeń określonych w umowie

Zgodnie z ewidencją księgową prowadzoną na konoie ,,402" Usługiobce Oślodek w 2020 r, poniosł

koszty w wysokości 175 964,36 zł.

Zgodnie z ewidencją księgową prowadzoną na koncie ,,4a2-1a" * Ustugiobce - usługi informatycz,fic

Osrodek poniosł koszty w wysokości 121 05B,59 zł.

Zweryfikowano nizej wymienione dowody księgowe:

1. RZ643!X {Fs 11411012020) z dnia 27 10 2020 r, na KWotę 369,00 zł bruttc, wystawicna przez firnrę

Jack-Mar Wolszczak i Zienkowicz Sp. jawna z siedziba w Warszawie; koszi dotyczył przedłużenia
licencji na program KONTAUTO,

2. RZ659/Xł (ża2anlffVJl9T03/3) z dnia a211źa2a r, na kwotę lrulto, wystawiona
przez firmę A,sseco Business Solutions S A. z siedzibą w i*ublinie Faktura została wysiawiona
na podstawie L.,|mowy o utrzymanie programów nr T'11551 zawartej w dniu 15.102020 r. z firmą

Asseco Business §olutions S.A. z siedzibą w l-uirlinie, Frzedmici umowy usługa utrzymania
programow ksiegowo-kadrowych; strony umowy postanowiły, że treśc infornracje zav,lańe

w umowie są poufne. Stwierdzono, ze kwota wskazana na fakturze jest zgcdna z wariością umowy.

3, RZ793/Xll (NlOPF08398) z dnia 0911.2020 r. idup}ikat wvstawiony einia 07,01.2a21 r. * wpływ

do WORD w dniu o7,a1,2021 r.) na kwotę akturę wystawioiro na podstawie

Urnowy nr 37l2a19 z dnia 30.12.2019 r, (zmienionej Aneksem nr 1/2020 pcdpisanym w dniu

22 a5.2a20 r.) zawańej z Polską Wytwórnią Papierow Wańościawych §- A, z siedzibą w Warszav;ie;
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przedmiot umóWy - dostawa, wdroźenie i utrzymanie Systemu teleinforrnatycznego dia WORD
Słupsk, treśc umowy została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa), Stwierd:cnc, ze kwota wskazana
na fakturze jest zgodna z wartością umowy-

Kontrolą objęto rowniez 1 fakturę powlązana z objetym kołrirolą postepcv;aniem o udzielenia
zamÓwienia na dosiawę 2 sztuk urzą*eń do serwisowania układow klimatyzacji w samochodach
na Okręgową Stację Kontroll Pojazdó# WORD Słupsk {co cpisano w punkcie 2.3.3,3 niniejszego
protokołu) - RZ368^/ll (g1loL4t2020) z dnia 01,07.2020 r. ne kwotę 40423,26 zł brlitto; fakturę
wystawiono na podstawie Umowy nr 14ł2O2a z dnia 23 06.2020 r. zawańej z firmą TIP_TOPOL
SP. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach, przedmiot umowy: dostawa ż sztuk urządzeń do serwisowanta
układow klimatyzacjiw samochodach na Okręgową Stację KóntroliWORD w §łupsku craz analizatora
czynnika R'i34a iR123yf, ozonatora typu modelUNI-TROL, UT-10, lampy UV iiermomeiru typu scncla.
strony usta}iły termin realizacji zamówienia do dnia a1,07 2a2a r.; stwierdz*nc, ze rva*ość faktury
nie była wyższa niz ofeńy

Stwierdzono, ze na dowodach księgowych RZ 793lXll, RZ643lX, RZ688/Xl w rniejscu potwierdzającym
dokonanie na ww, dowodach księgowych kontroli pod względem rrlerytorycznyrn widniał podpisipalafka,
ktÓrY był trudny do zidentyfikowania - wzor takiego podpisu nie został ustalcny w ze}ączniku nr 1

do tnstrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych * Wykaz asób upaważnlonyclł da kantrali
merytorycz nej dowadów księgowych.

Fakturę nad pieczęcią potwierdzającą dokonanie kontroli pod v,lzględem m€rytorycznym opatrzono
opisem merytorycznym podpisanYm przez §tarszego specjalistę * informatyka (piecząika i parafka).
W miejscu kontroli merytoryczne; widniała parafka podobna do parafkł obok opisu merytorycznego,
Kontrolujący zwrocili się o wyjaśnienie kto dokonał kontroii pod wzgledem merytorycznym
na WW. dowodach księgowych. Głowna księgowa wyjaśniła (e-;,nail z dnia 31.C5,202J l,,), ze kontroli
dokonał i poiwierdził to podpisem Starszy specjalista - infcrrnatyk §hvieł"dzono, że zgodnie
z załącznikiem nr 1 do łnsirukcji obiegu i kontroll dokumentów księgolvych, tj. Wykazem osób
uPoważnianych da kontroli merytarycznej dowodow księgawych Starszy speclalista * informatyk
był upowazniony do kontroli dokumentow księgowych, jednakze zlazył w eałączniku innv wzoi- pcdpisu
- odbiegający od wzoru parafki na dokumentach księgowych.

W celu zapewnienia przejrzystości procesu kontroli fłnansowej dokumentow księgor,vych zaleca się
stosowanie na dokumentach księgowych podpisow / parafek zgodnych :e wzorami ustalonymi
w procedurach wewnętrznych.

Stwierdzono, ze kcntrola dowodów księgowych w zakresie ceiowości. efektywnosci i legalnosci
PonoszonYch wydatkow prowadzona była zgodnie z proceduramt wewnęirznyrni, Na fakturach
dokumentujących operacje gospodarcze znajdował sie opis merytoryczny araz potwierdzenie

Przeprowadzenia kontroli pod względem merytorycznym, f*rmalnyrn i rachunkowym, Dekretacji
dowodów księgowych dokonywano poprzez zbiorcze księgowanie dawodow w sy*ternie KslęEowym
(zgodnie z zapisami Polityki rachunkowości). Dowody księgowe zatw]erczane były do wypłaty przez
Dyrektora Ośrodka. Zabawiązania regulowano w terminach zgodnych z umowarri" badz wskazanych
na fakturach

WYdatki Publiczne ponoszono na cele i w wysokościach ustal*nych w p|anie fiłansolvym jednostki.
zgodnie z obowiązującymi przepisami i proceduramiwewnętrznymidotyczący*ri kentrclifinansowe,;.

§o,wód kontroli nr1 {kań 5] stanowia wydruki z ewidencji księgowej - zapisy księgowe dia kcni. 401-02, 401,08, 402-10,
żestawienie obrotów i sa|d d]a koni 401 i402.

2.2 prawidłowośc przeprowadzania inwentaryzacjizgoderie z pr:episarrł! pnawa.

Zgodnie z ań, 4 ustawy o rachunkowościjednostki obowiązane są stosowac przyjęte zasady (pclitykę)
rachunkowości, ktore winny obejmować m,in. okresowe ustalanie lub sprarvdzenie Crogą inweniai,yzacji
rzeczywistego stanu aktywow i pasywow oraz ich wycenę, lnwentaryzacja w jednostce winna byc
przeprowadzana w trybie ina zasadach określonych w ań.26 r.:stawy z dnia 29 września 1994 r,

o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r , poz 217 z* zm,i daiej iako ustawa
o rachunkowoścl. 
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Celem inweniaryzacjijest ustalenie rzeczywistego staniu aktywów i pasywów jednostki na określon5l
dzień oraz porównanie tego stanu ze _stanem ewidencyjnym, w tym rgeliczenie osób materialnie
odpowiedzialnych. Celem in ji -jesi przedstawienie w §prawozdaniu finansowym jednostki
rzetelnegc obrazu sytuacji i, ochrona posiadanego mienia i racjonalną polityka

zarządzania aktywami jednostki. Sposob przeprowadzenia inwentaryzacji, terrniny i jej częstotliwośc
określone eostały w art. 26 ust, 1-5 ustawy o rachunkowości.

2.2.1 Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji,

W okresie objętym kontrolą w WORD obowiązywały nizej wskazan* ureguiowania dotyczące
inwentaryzacji:

1. Zarządzenie nr 16 Dyrektora z dnia 30.06.20ż0:-. w sprarłie lnstrukcji w sprewie gospodarki
nnajątkiem tnrvałym, inwentaryzacji majątku i zasad ocJpowiedzlaInościza powierzcne mienie.

2. Zarządzenie nr 38/2019 Dyrektora z dnia 31.10.2019 r. w sprawie aktua!izacji przyjętych zasad
rachunkowościzaktualizowane aneksem nr 1 z dnia 18.0B,2020 r

3, Larządzenie nr 24 Dyrektora z dnia 18,09.2020 r. w sprawle przeprawadzenia inwentaryzaql,
4, Zarządzenie nr 34 Dyrektora z dnia 17.12.2014 r. w sprawie lnstrukcji kontroli i evlldencji druków

ścisłego zarachowania

lnsirukcja w sprawie gospodarki majątkiem tnvałym, inwentaryzacji majatku izasad cdpowiedzia|ncści
za powierzone mienie w WORD w sposób szczegółowy określa cele, metod,l i zasady inwentaryzacji
oraz terminy i częstotliwosc jej przeprowadzania. Dyrektoi, zgodnie z lnstrukcją opraćowu1e
Harmanogram inwentaryzaql wg wzoru w załączniku nr 4 do ww. instrukcji.

lnwentaryzacja drogą spisu z natury.

Z zapisow art. 26 usŁ 1 ustawy o rachunkowościwynika, ze inwentaryzację aktyvłow i pasywow
przeprowadza się na ostatni dzień kazdego roku obrotowego"

lnwentaryzację środkow trwałych. pozostałych środków irwałych w użylveniu iwyposazenie)
przeprowadza się metodą spisu z natury w oparciu o zarządz*nte Dyrektora, w doivolnym dniu loku *
na terenie §trzezonym - raz na 4 lata. Ponadto w drodze zarządzenia D,/rektor povlołuje ,<omisję

inwentaryzacyjną oraz zespoły spisowe.

§twierdzono, ze.
1) Dyrektor Zarządzeniem nr 24 z dnia 18.092020 ;", wskazał, żł łal'eży przeprowadzic

inwentaryzac,lę:

a) okresową - środkow tnvałych oblętych spisem z natury,
b) roczną - pozostałe aktywa i pasywa objęte weryflkacią lub pctwie rdzenłem sald,
Pcnadto:

2\ Zarządzona objąć inwentaryzaĄąwedług stanu na 31 12,282a r składnixi majątkowe.
* środki irwałe,
* niskocenne składniki majątku trwałego {wyposazenie)

- środki trwałe w budowie,

- naleźności,

- zobowiązania,

- środki pienięzne na rachunkach i lokaty

- pozostałe nie wymienione składnikiaktywów i pasywow

3) Powołano Komisję inwentaryzacyjną w składzie przewodniczącego i clwcch członków.
4} Okreśiono terminarz i sposob przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych

w harmonogramie podanym w załączniku nr Ą da zarządzenla,
5) Ckreślono termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień a211,20ża r.

6) Określono termin zakończenia inwentaryzacli na dzień '15.0'1.2021 r.
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Przedstawiany łlarmonogram inwentaryzacji na 2a20 rok obejnrował przedmiot inwentaryzacli, obiekt
zinwentaryzowania, termin realizaqi, rodzaj, formę. technikę craz zespoł spisowy przeprowadzający
inwentaryzację.

Dyrektor w Zarządzeniu nr 38/2019 z dnia 31.10.201S r. określił zakres czynności iodpowiedzialności
osób uczesiniczących w inwentaryzacji r4etodą spisu z natury,

Bowód kóntroli nr 2 lkań 3] stanowią sXany, z§nądrenie nr 24 z dnia ,18.ó9,20 ?a r. z załaczaikjem ni 4 - jła.mcnogrem
inwentaryzacji na 202a rok-

Na podstawle dokumentacji inwentaryzacyjnej stwierdzono, ze:

1, Spisów z natury dokonały powołane do tegc zespcły spisawe według stanu na dzień
31 fi.2a2a r. (załącznik Harmonogram inwentaryzacji na 2020 rok)

2. Arkusze spisowe pobrane i zwrócone po zakończeniu spisu {odnoiowanc w icsiażce drukow
ścisłego zarachowania od nr 66 do nr ,116),

3- Arkusz* spisowe stanowiące dowod księgowy. spełniały podsiawovłe wyłncgi usiawowe,
tj, zawierały co najmniej:

- nazwę jednostki

- okreslenie pola spisowego,
numer arkusza spisowego,

- rodzalinwentaryzacji,

- nazwę spisyłanego składnika malątku, numer inwentarzowy §ra? ilośc siwierdzona w czas|e
spisu,

- imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu spisowego i osob odpcwreozialnych materialnie.

- podsumowanie arkusza * podanie numeru pozycji.
4. Protokcł Komisji inwentaryzacyjnej sporządzony w dniu 15.12.2a2a r, ,:pisllwał przebieg spisu

z natury. protokoł został podpi§any przez komisję araz przez Głownegc księgowegc
5. Dyrektor WORD po rozpatrzeniu całe.1 dokumentacji inwentaryzacyjnej l księgowej oraz opinii

i wnicskow Komisji inwentaryzacyjnej l Głównego Księgowego zatłierdził rozliczenie
inWentaryzacji,

Popzednia inwentaryzacja drogą spisu z natury środkow trr,vałych, pozostałycn średkow trvlałych
w uzywaniu {wyposażenie) przeprowadzona była na podsiawie ZarząCzenia Dyi,ektora na clzjeń
31,12.2a16 r. Wyniki przeprowadzonej inwenta ryzacil przedstawion o w Pratakcłie z rar!jł:zsnla wynikaw
inwentaryzacjiz dnia 31.03.2a17 r, Na podstawie powyzszych dokumeniow stwi*rdżano, że WORD
Przeprowadził inwentaryzację w terminie określonym w art, 26 ust. 3 ustawy o r:chunkcvlości,

2.2,6 lnwentaryzacjadrogąpotwierdzeniasald.

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowościjednostki mają obowiązek przeprowadzać inwentaryzację
w formie potwierdzenia salda dla aktywow finansowych zgrornaclzonych na rachunkach bankowyeh lub
przechowywanych przez inne jednostki, należnoścl (oprocz i:alezności i,tątpliwyeh i s§ornych,
nalezności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg i,achunkowych, z tytułow
Publicznoorawnych) oraz powierzonych kontrahentom własnych składnik*w ektywow. inv;entaryzacja
musi byc przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego w terminie do 15 stvczłia ka:dego roku za
poprzedni rck

Dyrektor Zarządzeniem n( 24 z dnia ft.ag.2a2a r. wskazał, ze nalezy przeprowaczic invlentaryzację
roczną - pozostałe aktywa ipasywa objęte potwierdzełriem sald w terminie dc dnia ,]5.01,2021 

i-.

wg staniu na dzień 31.12,2a20 r,

Kontrolującym przedstawiono zestawienie na|ezności wynikające ż rozracnunków z kcntrahentami
araz przedsiawiono potwierdzone przez kontrahentów druki ,,potwierCzenie sald" na dzień
31.10.2020 r. Ponadto przedstawiono Protokoły weryfikacji nalezności oC kontraheniów na dzień
31J2.202a r. zabwierdzone przeż Dyrektora WORD z dnia 15.G1,2021 t, Stv,:ięrczono, że sa}da
poszczegolnych kont wynikają z zapisów księgowych wprowadzonych do ksiąg na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentow zrodłowych są rea!ne i prawidłowc ustalone.
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Z dokumentacji zgromadzonej w ramach inwentaryzacji meiodą uzysxania ad kontrahentÓw

potwierdzenia saida wynika, ze WORD wezwało kontrahentov,l do potwierdzeiiia saleia jego należności
wternrinie ł w sposób wskazanyw ań. 26 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowcści.

Dowód kontrQli nr 3 lkań 2] stanowią śkany] żestawienie naleźności wynikające z rozrachunkÓW z kontrahentami
(zgodne z potwierdzonymiprzez kontrahentów, druki ,,potwierdzenie sald" na dzien 31.10.2020 r.

Poprzednia inwentaryzacja drogą poŃierdzenia §ald przeprowadzona była n* dzień 31.1ż,2019 r,

na podstawie Zarządzenia Dyrektora, Wyniki przeprowadzonej inwentaiyzacji przedstawiono

w Protoka!ę z rozliczenia wyników inwentaryzacji z dnia 15.CIl.ż§20 r. Na mdstavlie powyźszych

dokumentow stwierdzono, że WORD przeprowadził inweniaryzację drelgą potv,rierdzen!a sałd

z konirahentami w terminie określonym w ań, 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

2,2.7 lnwentaryzacja w drodze weryfikacji,

Stosownie do zapisow ań.26 ust. 1 pkt 3 u§tawy o rachunkowości metr:da rveryfikacji inwentaryzuje się
środki trwałe do ktorych dostęp jest znacznie utrudniony. grunty oraz prawa zakwalifikowane
do nieruchomości, nalezności sporne i wątpliwe, nalezności i zobawiązania wobec osob
nieprowadzących ksiąg rachunkowych z tytułow publicznoprawnych, a także inne akiyvła i pasywa,
jezeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyr:zyn uzasadnicnych nie było mozliwe.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka ustala stan ww. aktywow i pasywov,l poprzez pcrovłnanie

danych w księgach rachunkowych z dokumentami zrodłowyrni

Dyrektor Zarządzeniem nr 24 z dnia 18,09.2020 r. wskazał, że należy przeprowadzić irrwentaryzację

roczną- pozostałe aktywa i pasywa objęte weryfikacją sald wg staniu na dzień 31 1?.2a2a r

Jednostka wyniki weryfikacji sald na dzień 31 .12,202a r, ujęła w Protokołach spcrządzonycn przez

osoby odpowiedzialne, zatwierdzone przez Dyrektora w dniu 15 0,1,2C21 r

Dowód kontroli nr:4 [kań 27] §tanowią skany: Protokoły weryfikacji Zespołt] kont: ,,xxx" r}zień 3l jż.?łZc i. Zatwie.dzone plzez
Dyrektora WORD z dnia 15,01 .2021 r.

Poprzednia weryfikacja sald została przeprowadzona na 31,122019 i, na podstawte Zarządzenia
Dyrektora. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzaĄi przedstawiona w Protokołach weryfikacji na dzień
z dnia 15 01 2020 r. Na podstawie powyższych dokurnentów s|wierdzonc, źe WORD przeprowadził
inwentaryzację drogą potwierdzenia sald z kontrahentamiw terminie okreś|onynr w ań. 26 ust. 3 ustawy
o rachunkcwości.

WORD dokonał inwentaryzacji w 2a2a roku zgodnie z obowiązującym! przepisani prawa.

Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmowała ogoł wewnętrznych regulacji idokumentcw niezbędnycn
do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji oraz rczliczenia ewentualnych róznic
inwentaryzacyjnych (w WORD nie wystąpiły rożnice inwentaryzacynei, Tei,miri dia loszczeEolnych
aktywow i pasywów został dotrzymany, tj. inwentaryzacja została przeprcwadzcna ni* wcześniej niz 3

miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 1§ siycznia rcku i<oiejnegł łraz w ierminte
4 tat na terenie strzeźonym. Porownanie stanu rzeczywistego ze §tanem księgovł,,,,nr. był: potwierdzona
sporządzonymi protokołami wraz z załączanymi dokum*ntami podpisałym.i przez osabv upowaznione,

Szczegołowy opis okoliczności związanych z przeprowadzoną inlverńaryzacją metodą splsu z natury
oraz metodą potwierdzenia i weryfikacji sald zawarto w llścle sprawdzającej Cł irłwentaryzacji
okresowej - roczneJsianowiącej dowód kontroti nr 5 [kart 3]

2.3 Prawidłowośc dokonywania zakupów poniżej 30 0CI0 euro netto.

2,3.1 Flan zamówień publicznych.

Ośrodek nie sporządził planu zamówień pubłicznych na 202a r,, c ktorym mow& ,f ań. l3a ustawy Pzp
gdyż nie planował i nie realizował w 2a2a r, zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamawięń
pubticznych Na stronie BlP zamieszczono informację o treści: .,fua poclsiawle ań, 13e ustawy Prawo
zamowień publicznych Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogawega w Slupskl lllfornlLłje, że w planie
postępowań o udzielenie zamówień na rok2a2a nie ma zaplanowanych żadn.vłh pastępowań owaftości
powyzej 30.000 etłro".
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2.3,2 §prawozdanie z udzielonych zamówień,

Jednostka sporządziła i przekazała Prezesowi Urzędu Zamówień Pubiiczrrych w terminie wynikajacym
z ar|. 82 ust, 2 nowej ustawy Pzp, tj. w dniu 23 a2.2a21 r. ,,Raczne sprau,laz,7anie ł udzielonych
zamÓwieniach w roku 2020" (nr referencyjny ZP-SR/1496CI1-?Oź0). Sprawoecianie było zgodne
Ze Wzorem określonym w RozporząOze,griu Ministra Rozwoju !Finansow z cJni* 1§ gludnia 2016 r,

w sprawie informacji zawartych w rocznyń sprawozdaniu o udzielcnych eamow;eniach, jeEo wzoru oraz
sposobu,przekazywania (Dz |J z2016 r.. paz.2a3q.

2,3,3 Prawidłowość dokonywania zakupów o wańości porłizej 3CI 0S0 euro netto.

2.3.3.1 Proeedury wewnętrze.

W zakresie dokonywania zakupow ponizej 30 000 euro oŁrowiązywało Łarząazenie rlr 16l2C14lZP
Dyrektora z dnia rc.a4.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarorvania śrobkarni
publicznymi o wańości szacunkowej nieprzekraczającej 30 C00 euró vJla7 z Aneksem ni- 1

wProwadzonym w dniu 03.112015 r, (dalej jako, Regu/amin gospodarovłania środkami publicznymi
poniżej 3a a00 eura},

Procedury udzielania zamówień określono w nizej podanych przedziałach wańościowych:

1) zarnowienia o wartości do 500 euro (do zamówień nie stosu;e się zapisow ww, regulamtnu),
2) zamowienia o wańości powyzej 500 euro do 5 000 euro,
3) zamowienia o wartości powyzej 5 000 euro do 30 000 eu;:o,

2.3.3.2 Metodolosia doboru próby.

Do kontroli okazano Rejestr przeprowadzonych i udzielanych zamowień publjcznych do 30 COC euro,
w ktorym widniały 63 pozycje Weryfikacji poddano 4 zamowienia o najwyźszej wa:-iości, tj .

- Naprawa pojazdów egzaminacyjnych, okresowe przeElądy po.1azdow egzarninacv;nycn, zakup
materiałow do pojazdow (poz. 2 Rejestru):

- Do§tawa 2 sztuk uźądzeń do serwisowania układow klln",:atyzacji w samechodach na OSKP
WORD Słupsk (poz.26 Rejestru):
PWPW na2a2l r, dla WORD (Sl sy§tem informatyczny do egzaminowania {poz, 43 Rejestru;;

- Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla WORD Słupsk w 2a21 r |paz rr7 Rejestr,_l).

2.3.3.3 Pcprawność udzielania zamówień.

Naprawa pojazdów egzaminacyjnych, okresowe przeglądy pojazdów eEaaminacyjnyc!,1, zakup
materiałów do pojazdów wańość szacunkowa 35 080 zł netęo, znak §Pl2/2020,

Do kontroli ckazano_

* Notatkę z przepi,owadzonego rozeznania rynku zamowienia o wamośc! od 530 do 3C 000 euro,
sporzadzoną w dniu a2,a1-2020 r, zgodnie ze wzorem określonym ii,l załaczniku nr 1

do Regulanninu. Notatka została zaakceptowana w dniu a2_a1.20?0 r przez Dyl,ektora WORD
w Słupsku. W Notatce wskazano m.in,: opis przedmiotu zamówienia, ierrnin realizacji zamovvienia.
wańość szacunkową, datę ustalenia wańości §żacunKowej, kryteria oceny af+;,l. poządane istotne
warunki zarnówienia, nazwy i adresy wykonawcow, informac;e c wyborze ivvkonawcy, łzasadnienie
wyboru najkorzystniejszej oferty. V/ Notatce wskazanc 17 wykonawcov-r świadczących rrsługi
związane z przedmiotem zamowienia (w tym 2 Wykonawców świadceących usługi naprawy l serwjsLl
samochcdówosobowych,2ciężarowych2- clągnika, l*nrotoroweru,
1 - motocykla,7 - sprzedaź części i materiałów eksploatacyjnych, ź zak.*p i wymiana oporl,
1 - naprawa instalacji i uządzeń elektrycznych) oraz wskazano, ze dokonuje się wybc,i-t; wszystkich
17 wykonawcow. W uzasadnieniu wyboru najkorzystniejszej ofeńy wskazan+, żę,. ,,na pcdstawie par.

7 ust 1 Regulaminu w sprawie gospodarowania śradkami publicznyrni o wartaści d* 3a 00a eura *
Załącznik nr 1 do Zanądzenia nr 16/2a14, praszę o wyrażenie zgody na reaIzację w,Ą,ł tlsług. dostaw
i zakupów z paminięciem procedury określonej v,l powyższyrn regulanlr;ie. W7brane firmy
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współpracują z WaRD Slupsk od wielu lat i wykanują zanłav,lienia rzetelnle i termincwa

w konkurencyjnycłl cenach, datychczasowa dabra wspołpraca, zaufanle. znalomość pojazdów

WaRD."
Zgodnie z § 7 ust 1 Regłlamin gaspodarowania środkam! publlcznymi pan!żej 30 a00 eura
stanowiącym załąeznlk nlt do Zarządzenia nr 16l2a14lZP Dyrektora z dnia 1§.04.2t)14 r,

,,Przeprowadzenie razeznania ryfrp nie ma zastosawania w prz,ypadku gdy ze względu
na ppecyficzny charakter i rodzaj doŚtaw, usług tttb robot butlawlanych {np. awaria) uzasadnione jest

zlecćnie realizacji zamowienia konkretnemu wykonawcy. Przesłankiluzasacjrlienie wybaru

konkretnego wykonawcy należy wpisać w pkt 14 załącznika nr i, Wowczas za zgadą Dyrektora

WORD można odstąpić vł pracedurze od wypełnienia ptlnktu 11 za załącznika nr 1,"

§twierdzono, ze odstąpienie od wyboru najkorzystniejszej oferly wykonawcy budzi wątpliwości
w zakresie powołania się na wyżejopisaną przesłankę wyłączającą obowiązek stoscwania Rłgulaminu
gospodarowania środkami publicznymi paniżej 3a 000 euro z uwagi na specyficzny cŁt:rakter i rodzaj

usług, awarlę.

Usługi naprawy, serwisu i przeglądu pojazdow nie są usług*mi s specyiicznyn crarakielze, Są to usługi
powszechni* dostepne o ustalonych siandardach jakc§clowych,

Przez powszechną dostępność usług naleźy rozumiec oferowanie ich przez liczne podmioty na rynku,
co umozliwia łatwy dostęp do tych usług praktycznie nieograniczon*j grupie konsumentów,
co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpc.3ą takich usług.

(https,llc?"d,ż§dffi)
Ustalone standardy jakościowe wskazują na typowy, powiarzalny charakter rzacty §ędącycn
przedmiotem dostaw i świadczeń stanowiących przedmiot usług

Zastępca Dyrektora Ośrodka złożyła wyjaśnienia w zakresie sposclbu zakupu usług naprawv i serwis,_l

samochodow egzaminacyjnych (korespondencja e-maii z dnia 07,06.2021 r, w ktorym wskazała,
że,. ,,Szacunkowa waftość zamówienia na 202a rok została akreślona na łvertość 35,0a0 zł rocznie,
Wańośc ta zawiera okresowe przeglądy pajazdaw osooowycil w lSO, zakup części eksploatacyjnych
oraz ewentualne nieprzewidzjane naprawy np, po kolizji, ktare trudno przevłidzieć, w ktarym pojeźtizie
ewentuatnie wystąpią oraz kiedy i czego naprawa będzie datyczyć, bądź też czy napialłłę będziemy
w stanie usunąc we własnym zakresie, a tylko zakupimy części.

Dlatego też w rozeznaniu podano dostawców lub/oraz tłsługadaulcow, z kiarymiWCRD Slupsk moglby
ewentualnię w pnedmiotowym zakresie wspołpracować. Wspałpraca ta zaieży ul duzym stopniil
ad mażliwości patencjalnych Wykonawcow, ponieważ usługi naprawy pajazdaw to rynek wykonawcy,
gdzie popyt prżewyzsza podaż. Niezwykle istotnym prży naprawie pojazdaw egzamił;ałyjnych ;'esi,
nieprzewidywalnaśc i nagłość zdarzenia oraz czas napraw, który musi nasiąpić niernalże niezwtacznie,
ponieważ skutki niesprawnego pajazdu wiązałyby się z: adwołaniem zaplanawanych egzaminów
l u b/o ra z d a d atkowy m i koszta m i wy n ajm u fl oty zastę pcz ej.

Ponadto naprawy samochodów ciężarowych nie możila dokanać u każiego mechałlika
samochodowego, tak samo napraw jednośladów czy łiągnika !1i€ mażila zrabił w każdynl zakładzie
naprawczym . Naprawy samochadów egzaminacyjnych jako pojazdu z dodatkawvrfi wyposazeniem nje
chce padjąć się kazdy mechanik_

W 2020 raku w ramach BP/2/2020 wykorzystano wańość 13.448.g3 zł netta, z czego:

- 4,645,07 zł netto okresowe pneglądy (gwarancyjne) pojazdów asabawych w zakresie
egzaminowania na kat. B dokonywane były w jedynym w Słupsku senłrl'si"e 4§0,

- 1.233,33 zł netto przeglądy gwarancyjne i naprawa jednasladóu.t,

- 6,6634 zł naprawa samochodów ciężarowych,

- 936,53 zł - zakup części imateriałów eksploatacyjfiych araz drobne usł,;g! np. naprawa apc}n

w wulkanizacji.
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Z kwaty 13,448,93 zł wartość usług wynosiła 6.178,93 zł netto, zaś kaszt dostawy materiałłw^ stanowił
7.270 zł netta.
Każdorazov,lo przy zaistnieniu potrzeby skorzystania z usługi naprawy pojaztlaw prawadzone jest
rozeznanie z potencjalnymi wykonawcami co do zakresu, czasakresu i szacunktl kcsztew naprawy
danego pojazdu. Okaliczności działania .i rynek usług lokalnych w przedmiotavłynl zakresie jest znany
i zostało uznane to za "oczywsfe'§, Każdorazawa naprawa ;'est na bieżacł weryflkawana.
a w rnQffiencie wystąpienia potrzeby siorzystania z usługi informacje są telefcrłlcznia patwierdzane
poprż€z zapytanie, Z rozmow nie były sporządzane notatki, Nie mni*j je§nai( za k"ażdynl razem
stosowana jest zasada celowego, racjanalnego i oszczędnega vlydatkowania sroclkcw finansowych,
mając cały czas na uwadze cel głowny istnienia WaRD §lłpsk * przeprovlaclzanie egzaminaw, WORD
Slupsk sfosu7'e i zapewnia uzyskanie najlepszych efektovł tł slcsrlnku ds paniesicnych riakładów.

Usługi napfawy pojazdów są powszechne i ogolnie dastępne, lecz specy{lka rynktł iokafnego, czas
reakcji oraz naprawy. popyt przedmiotowych usług prz€wyzsza podaz, jedrlne A-t3 w Stłpsku
pawoduje, że w momencie wystąpienia nagłej potrzeby np. awaria ftot_v uzasadnlcne ;'esf złet:enie
realizacji zamówienja konkretnemu wykonawcy, co została przewidziane rl § 7 nt<t 1 reguiaminu
gospodarovtania srodkami publicznymi do 3a.000 euro.

Biorąc pod uwagę specyficzny charakter pojazdow egzaminacy.!nych, nieprzewidywalnośc i nagłośc
zdarzenia (awaria) oraz trudność w dostępie do usług ich naprawy w wymaganyJ,n przez Cśrodek ezasie
w powiązaniu ze specyfiką lokalnego rynku Kontrolujący przychy|ają się co złoźonych
w powyźszym zakresie wyjasnień.

Kontrolujący zwracalą uwagę, ze w celu zapewnienia przejrzystosci i prawidłowości prccesu udzielania
zamowień nalezy dołozyc nalezytej staranności w zakresie pełnego dokumeniowania - wskazywania
uzasadnienia przesłanek odstąpienia od standardowej procedury udzielania zamowień publicznych
określonej w Regulaminie gospodarowania środkami publicznymi o wańoścj szacunkowej
nieprzekraczającej 30 000 euro.

Dostawa 2 sztuk urządzeń do serwisowania układów klirnatyzacji ur sałł,t*ehodactr na OSKP
WORD §łupsk; wartość szacunkowa 40 650,41 zł netta; znak tsFl2fil2Sżfi.

Do kontrołi ckazanc:

- Notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku zamowienia c wańości *d 50C dc 30 C00 euro,
sporządzoną w dniu 15 06.2020 r. zgodnie ze wzorem określony*r tv załaczniku nr 1

do Regulaminu, Notatka została zaakceptowana w dniu 15,C6.2020 r. prz"ęz Dyraktora WORD
w Słupsku. W Notatce wskazano m.in.. opis przedmiotu zamowienia icii:stawa 2 szlłk urządzen do
senrvisowania układow klimatyzacjiw samochodach na Okregową Stację KontroIi Pojezdow WORD
Słupsk oraz analizatora czynnika, ozonatora, lampy tJV, termomeiru scndy oiaz przewodc,w, rowniez
czynnika chłodzącego w 202a r. araz usługi serwisowe urządreń na 4 lata, tj. oo kcńca 2a24 r,},

termin realizacji zamowienia, wartość szacunkową, datę usta:enia weńoćci szecu;-rkowej, kryteria
oceny ofert * cena 100%, poządane istotne warunki zarnowienła - optnła, sennris; nazv,,/y

i adresy wykonawców, informację o wyborze wykonawcy, uzasadnienie u/jlbo|u najieorzystniejszej
oferty W Notatce wskazano, ze oferly pozyskano do dnie 09,06,2020 r od 5 wykonawców
świadczących usługi związane z przedmiotem zamowienia i wybrano Wykona,rucę nr 2 w zakresie
dostawy urządzen, natomiast dostawa czynnika chłodzącego będzie lealizcwana u dcstawcow
wskazanych w Notatce lub u innych w zalezności od bieżacego zapctrzebcwania, ceny na rynku
i mozliwości realizacji dostawy, W uzasadnteniu wyboru najkorzystniejszej of*lly wskazano,
że wybrano ofeńę firmy TIP-TOPOL Sp. z o.o_ z siedziba w Poliiedziskach ze względu
na najkcizystniejszą oferowaną cenę za dostawę,

Stwierdzofio, że w pczycji 4 tabeli w Notatce ujęio nieprawidłową kwotę blutto cierty (nie miało

to wpływu na wynik postępowania),
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* Zaproszenie do składania ofert wraz z zapytaniem ofeftowym na dostawę 2 sztuk urządzeń

do serwisowania układow klimatyzacji w samochodach na O§KP ',ĄIORD §łuPSk z dnia

01 06,2020 r.

- potwierdzenie zamieszczenia w dniu 0,1.06.2020 r ww. zapytania ofeńcwego na stionie BlP
Ośrodka,

- Ofertv 5 firm, §
. | - cferta z dnia 0§.06.ż020 r. na kwotę

- oieńa z dnia 08,CI6.źóż0 r. na kwotę

ch - oferta Z dnia 08,0§.?.0?fr r na kwotę,

iedzibą w ;feńa z dnia C8.06,20Ę0 r. na

lnformację o wynikach dot, dostawy 2 sztuk uxadzeń do senlłiscwania kiimaiyzacji z dnia

1506ż020 r, zgodnie z ktorą najkorzystniejszą ofertę na dostawę urządze* co senvisowatlia

układow klimatyzacji złożyła firma TlP-TOPOL Sp. z o.o, z siedziba rrl P,,nbiędziskech; w lnforrnac,}i

wskazano także firmy, ktory złoźyły ofeńy w przedmiotowym posiępo\rlaniu, potrvierdzenie wysłania

lnformacji o wynikach zamówienia do Wykonawcow, ktorzy złozyli ofańy ie-mail z dnia
,15 06.2020 r.).

- Umowę nr 14l2a2a z dnia n.a6.202a r, zawańą z firmą TIP-TOPOL Sp, z o,o, z siedzibą

w pobiedziskach; przedmiot umowy: dostawa 2 sztuk urza_rlzeń do serwiscwania układłw

klimatyzacji w samochodach na Okręgową Stację Kontroli lryORD w §łr_;psku oraz analizatora

czynnika R134a iR123yf. ozonatora typu modei UNl-TRCL. UT-'1i}, lampy UV iiermometru tyPu

sonda; strony u§taliłV termin realizaĄi zamowienia do dnia 01,07.2020 r,, rvy*agrodzei"lie * łączna

wańość umowy / inie z ofeńą
_ protokoł przekezania urządzeń do eksploatacji z dnta 01,07,2020 r,, zatwierdzcny btz uwag,

* Protokcłz uruchomienia szkolenia z obsługi urządzeń z dnia 01 07.2020 r.

Dostawa systemu informatycznego do egzaminowania; wartość szacu*,lkowa E2 360 zł netto;

znak BPl43/2020,

Do kontroli okazano:

* Notatkę z przeprowadzonego razeznania rynku zanrowienia o wartości *c 50CI do 30 000 eurc,

sporząrlzoną w dniu 16.11,?a20 r. zgodnie ze wzorern oi<reślonym w za,Ęczniklj n| 1

do Reguiaminu. Notatka została zaakceptowana \ł/ dniu 16.11,2ł2a r. pffiee Dylekio;"a WORD
w Słupsku. W Notatce wskazano m.in.: opis przedmiotu zamowienia idostalva jednclitego systemu

inforrnatycznego na okres 12 miesięcy, spełniającego wymaganla wynlkające z przepisow UstaWY

o kierujących pojazdarni órazrazparządzeń wykonawczych co uokp w sprawie egzam!ncwania osolr

ubiegających śię o uprawnłenia do kierowanła pojazdanli, szkol*nia, *gzamincwania

i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorow oraz wzorow dokumentovr stosłwanych w tych

sprawach); termin realizacjizamowienia, wańośc szacunkową, date ustaienia wartośliszacunkowej,
kryierra oceny ofert (brak), pożądane istotne warunki zamówienja * §)J§ierł 1ednclity dla wszystkich

wojewodzkich ośrodkow ruchu drogowego system ieieinformatyczny w rczułłieniu obcwiązujących
przeprsow, połączenie ze starostwami, wymiana danych z CĘPlK, usługa rcewoju systenlu

i gwarancja, nazwę i adres wykonawcy - PoIska Wytwornia Fapierovr Wariościowych §,A" z siedzibą

w Warszawie, informację o wyborze wykonawcy, uzasadnlenie wyboru najkcrcystniejszej ofeńy

W Notatce wskazano, ze ofeńę Polskiej Wytworni Papterow Wartości*wych S.A, z siedzibą

w Warszawie pozyskano w dniu 09.11.2020 r. W uzasadnieniu tvybaru najk*rzystniejszej cfeńy

wskazano, że: ,,Na podstawie § 7 pkt 1 Regutaminu w sprawie gcspodaravłania Śradkami

publiczłlymi a vłańaści szacunkowej zamówienia przekraczajace1 500 §uio- 6 niepłzekraczającej

30 CIaa euro, proponuję powierzenie realizacji zatlania, lstnieją cbiektyv,lne podstawy

ł brtlttn

a

,rutto,

a

a

kwot Jttó,
a
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do stvlierdzenia, iż przedmiat zamówienia może podlegac wykcnaniu vłyłącznie przez
ww. Wykonawcę. W Polsce wszystkie WORD-y obsługuje podmiot FWPW S,A,, który j*st połączorły
sieciowo także z innymi podmiotami np. OSK, Urzędarrli Marszałkawskimt, Wydziałami Komunikacji
Starosfw i Urzędow Miast w całej Polsce, PWPW kampleksołvo absłttguje wszystkich kierawców
i cały proces egzaminacyjny, WORD Slupsk nl'e ma możliwaśai funkcjonawania paza tym systemem,
ktory zastał temu dedykawany"; }

- Pismo WORD w Słupsku z dnia 
'ąglO 

ZaZa r, skierowane dr: Polskrej Wyivlorni Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie - Zapyianie cenow§ w zakresie sy§temu
teleinfornratyczn§go dla WORD w Słupsku vł ?aż1 r. Zapytanie cencwe zostało przesłane
e-mailem w dniu 'l9.10,2020 r,;

* Oferta Poiskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w V/arszawie z dnia
05,11,2020 r. (wpływ do Ośrodka dnia 09.11.2a2a r.) wartość oferty zcstała objeta tajemnicą
przedsiębiorstwa, kwotę ustalono za okres 12 miesięcy;

* Umowę nr 39l2a2a z dnia 29.12,2a20 r. zawartą z Polską Wytwornią Fapierow Vt'artościowych
S,A. z siedzibą w Warszawie, przedmiot umowy * dostawa, wdroźenie ł utrzymanie systernu
teleinformatycznego dla WORD Słupsk, treśc umowy została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa
(wartosć ilmowy została ustalona zgodnie z ofeńą Wykonawcy}.

Sukcesywna dostawa paliw pĘnnych do pojazdów B urządzeń spaliarowluęł"l d§a WORD Słupsk
w 2021r.; wańośc szacunkowa 69 789 zł netto; znak tsPl47l2S20.

Do koniroli okazano.

* Notatkę z prżeprowadzonego rozeznania rynku zamowienja o waitońci oJ 500 do 3C 000 euro,
sporządzoną vl dniu 01 ,12.2020 r, zgodnie ze wzorem okreśIonyrr: w zełączniku nr 1

do RegL;laminu. Notatka została zaakceptowana w dniu 01.12.2020 r. przez Dyrektcra WORD
w Słupsku W Notatce wskazano m,in.: opis przedmlotu zamowienia 1sukcesywna dostatva paliw
płynnych do pojazdow i uządzeń spalinowych dla WORD Słupsk w 2021 r. v/ §zacunkowych
ilosciach: benzyna bezołowiowa Pb95 - 9 400,00 litrcw, olej napędowy * 8 030,00 iiirow); iermin
realizacji zamowienia, wańość szacunkową, datę ustalenia wartości szacunkowej, (ryterla oceny
ofeń - cena w złllitr 60oń, odległość stacji paiiw od WORD w km - -109/c, wy§oKośc upustu
na kazdym litrze - 10%, pożądane istotne warunki zarnowienia (posiadanie aktuainej koncesji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospoCerczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi, posiadanie ważnej polisy ubezpieczen|owej OC działaltcści *a min, 53 0C0 zł,

wymog otwarcia stacji w godzinach 6.00-20,00; nazwę i adres ,wyk*nawcy *. Oktan Brzes<i
Grzenkowicz Sp. z o,o, z siedzibą w Słupsku, informację o wyborze ąlkonawcy, uzasadnienie
wyboru na;korzystniejszej ofeńy, Zgodnie z informacją zavłartą Notaice zaproszenie do złożenia
ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej WORD Słupsk w telminle
od 18.1 1.2a2a r. do25.11.2020 r, Do dnia 25,11,202a r, wpłynęła ty|ko 1 oferta. Wybrano ofeńe firmy

Oktan Brzeski Grzenkowicz Sp. z o.ó" z siedzibą w Słupsku. W uzasacjnieniu wyboru
najkorzystniejszej oferty wskazano, że ww, firma złożyła najkorzystniejszą oieł,tę,

- Zaproszenie do składania ofeń wraz z zapytaniem cencwym na sukcesyrv;,łą Ccstav.,ę paliw płynnych

dla WORD Słupsk z dnia 17 .11.2a2a r,

- Potwierdzenie zamieszczenia w dniu 18,11,2a2a r. ww. zapytania cenowego na stron ie BlP Cśrodka,
, Ofeńę firmy Oktan Brzeski Grz enkowłcz Sp. z o.o. z siedzibą w §łupsku z dnie 2Ą.11 ,20żł r. (wpły,lł

do WORD w dniu 24jl2a20 r.), w formularzu oferty okres]ono ceny Denz:/ny i clejLl napędowego
w zestawieniu 8 dni następujących po sobie zgodnie z określonyrn pźez Zamawiającego
formularzem cenowym, ponadto w ofercie wskazano, źe firma orzyznaje upust obotviązujący przez

cały czas realizacji zamówienia w wysokości 0,08 zł za litr kazdegc zatankovranego paliwa, cdległośc
WORD od stacji paliw 0,10 (w km po przecinku), dodatkowy rabat 80/ł cen,,l bru,tto

na każdy inny produkt; do oferty dołączono decyzję o koncesji na obrot paliwami ciekłymi na okres
do dnia 15,a2.2C22 r, oraz polisę OC zgodną z wymaganiar,"ri postawionymi pi"zez Zamawiajacego.
oświadczenie o godzinach otwarcia Stacji benzynowej (co naln:niej w godzlnach S.C0-20.0S);
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_ lnformację o wynikach rozeznania cenowego na sukcesywną dostawę paliw dla WORD w SłuPsku

z dnia al.ę.ża20 r., zgodnie z ktorą najkorzystńiejszą ofertę dczyła firme Oktan Brzeski

Grzenkowicz Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku wraz z potwierclzeniern lnfarmac!i na sironie Bl P

ośrodka; potwierdzenie poinformowania Wykonawcy o wyborze jegc ofeńy (e_nrail z dnia

01j2,2020 r.),

_ Umowę nr 2912020 zawańą w dni$;1a,ę.202O r, zftrmą oktan Brzeski Grzenkołvicz Sp. z o.o

z sieoilną w §łupsku przedmiot umowy * sukcesywna dostawa paliw płynnych w nastęPującYch

ilościach: benzyna bezołowiowa 9 400 litrow, ole1 napędowy 8 03fi lllrow ze stacji paliw połozonej

w Słupsku przy ulicy Bohaterow Westerplatte 10; Strony ustaliły roziiczanie okresowe, tYgodniowe

w formie bezgotowkowej według procedury ustalonej w dalszej części ;lrn*wy ustaiono imienną listę

pracownikow upowaznionych do odbioru paliwa oraz wykaz samochoCar,v, dc ktÓrYcl't bedzie

tankowane pałiwo; wynagrodzenie - wartość umowy S5 B40,47 zł briltto usta|on* na Podstawie

średniej ceny pa|iwa podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowyi'n z dnia 2Ą.11.ŻB20 r.

(benzyna 4,48625 zł brutto, olej napędowy 4,31375 zł bruita}, termin wykonania

zamowienia.U.a1,2021 r, 31j2.2021 r,

Stwierdzono, źe zakupów o wańości ponizej rownowartości kwoty 30 CCO eur* dokonYwano zgodnie

z zapisami uregulowań wewnętrznych,

Dowód koritroii nr 6 lkań 12! stanowią skany,_ Zarządzenia nr 16/2014/ZP Dyrektora WORD w §lupsku z dn;a 10.04,201'1 r,

w sprawie wprowadzenla reguńminu gospodarowania środkami publicznymi o wariości szacuirkgv;e] niePrzekraczajacej 30 000

euro; Notatki z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 500 da 3Cl cł0 eurc sporządzonej pl-zez

Kierownika działalności egzaminacyjnej zdnia 0ż,01 .2020 r. dot, zamówienia na nap,'aw:r' i§enJvis pcjazdÓw egzaminacyjnycł,

Rejestru przeprowadzrnych i udzielonych zamówjeń publicżnych do 30 B00 eurc.

2.4 Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w wybranych obse*raeh,

2.4.1 Regulacje wewnętrzne.

sposob funkcjonowania kontroli zarządczej w woRD uregulow§no, m. in. :

1) Zarządzeniem nr 1412010 Dyrektora z dnia ,1S 07.20J0 r, w spiawie ustalenie Z3Sad kcniroli

zarządczej
2) Zarządzeniem nr 1312010 Dyrektora z dnia 19.07,2010 r. w splawie kontro|i łałządcze|.

3) Zarządzenie nr 31t2014łKZ Dyrektora z dnia 21,11 ża14 r w sprawie kontroli zarządczej.

Kontrolą objęto obszar mechanizmv kontroli, składający się na standardy k*ntrcii zarząĆcze), wskazane

w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16,12.2C09 r. w sprawie statlaarciow kontrali zarządCzej

dla sektara finansów publicznych (Dz. tJn. MF Nr 15, pcz.84} araz ru § 9 Zarządzenie Nr69119

Marszałka Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 19.12.201S r. w sprawie wyiycznych w zakresie

funkcjoncwania kontroli zarządcze)w wojewodzkich samorządorvych jednostkach orgenizacYjnYch, tj :

1 ) dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
2) nadzór,
3) ciągłośćdziałalności,
4} ochrona zasobow,
5) szczegołowe mechanizmy kontrolidotyczące operacjiiinansowych i gcspociarczYch,

6) mechanizmy kontroli dotyczące systemow informatycznych.

Ad. '! Dokumentcwanie §y§temu kontroli zarządczej.

W ośrodku op1acowano pisemne procedury postępowania ciia istotnvch zaden, na kiÓrę składają się

m,ln. poniżej wskazane reguiacje:
* statut wojewódzkiegc ośrodka Ruchu Drogowego w słupsku, nadany

Zarządu Województwa Fomorskiego z dnia 15,09.?000 r.;

Uchr,,lałą nr 1BB/2000

_ Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 25/2019IALL D'vrektOra z dnia 12 llPca

2019 r, _ obowiązywał od 01,08,2019 r. (zmiana, Zał, nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

wprowadzony Zarządzeniem Nr 44l2al}^LL Dyreklora z dnia 9 grudnia 2G19 r.);

* Regulamin pracy ulednołicony Zarządzeniem nr 14l2020lA.LL Dyrektora z dnia 'i5 05.2020 r.;
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ń4 {§,nń f} 6'u\
Zasady kontroli zarządczej wprowadzone Zarządzeniem nr 1€€8S Dyrek,lora z dnia
19 a7 Zala r,,

Zasady (polityka) rachunkowości, wprowadzone Zaządł-eniem nr 38/20i9 Dyrekiora z dnia
31,10,2019 r, - dalejjako Zasady rachunkowości;.iednym z załącznikłw do Zasad rachunkowości

stanowiące załącznik nr 1 do

* Metodolcgia zarządzania ryzykiem w WORD w Słupsku stanowiąca załącznik nr 2 dc Zarządzenia
31!2alĄll(ż:

- Regulamin zatrudniania określony w § 2 Regularninu Wynagradzania sian*wiący załacznik nr 2 ao
Zarządzenia nr 14t2020lALL Dyrektora z dnia 15.06,2020 r ;

- lnstrukcla w sprawie gospodarki majątkiem trwałym łnwentaryzacli majątku i aasad
odpowiedzialnośct za powierzone mienie, wprowadzona Zarządzeniem nr 16 Dyrektcra z dnia
30.06.2020 r :

* Regulamin gospodarowania środkami publicznymi o wartości szaci-:nkcwej nleprzekraczając*j
30 000 euro wprowadzony Zarządzeniem nr 16l2014lZP Dyrektora z dnia i0 04,2014 r zmienrorry
Aneksem nr 1 wprowadzonym w dniu 03.11.2015 r.;

lnstrukcja kancelaryjna, tnstrukcja o organizacji i zakresie działania skłaciniey akt oraz Jednolity
rzeczowy wykaz akt, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora nr ,l/200B z dnla 25,0-1 2008 ze zm,,

- Polityka bezpieczeństwa wzakresiezarządzania systemem informatycznym, lnsirukejazarządzania
systernem informatycznym, lnstrukcja bezpieczeństvya Sl \ł"iORD wpro\#adzone Zarządzeniem
nr 18/2018/ALL Dyrektora z dnia 28.05.2018 r,;

- Polityka Ochrony Danych Osobowych wprowadzonaŁaaądzeniern ni,21l2al9./ALL Dyrektcra z dnia
15.05.2019 r.

W Ośrodku na bieząco reagowano na sytuacje epidemiologicznązwiązaną z §ars-CoV'-ż idalei rcwniez
jako, Covidi9) poprzez wdrazanie odpowiednich procedur, wprowadzanych zarządzenlami Dyrektora,
w tym m,in, wskazane poniżej,

- Zarządzenie nr 612020lALL Dyrektora z dnia 13.03.2020 r, rry sprawie ograniczania
rozprzesirzeniania się koronawirusa i organizacji pracy praccwników WCRD.

- Zarzadzenie nr 7|Za7UALL Dyrektora z dnia 17 a4.2ó20 r, w sprawie cgraniczania
rozprze§trzen lan ia się koronawirusa i organ izacji pracy praccwników WORL,

* Zaaądzenie nr 8/2020/ALL Dyrektora z dnia 08.05.2020 t^. w sprawie organizacji egzaminów
w WORD Słupsk w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania §ię koronawirusa Sai-s-CoV-2
wywołujacego chorobę o nazwie Covid-'19;

- Zarządzenie nr 9l202al^LL Dyrektora z dnia 1,1,05.2020 r, w spravrie crganizacji kursow oraz
szkoleń w WOftD §łupsk w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się koii:nawirusa Sars-CoV-2
wywołującego chorobę o nazwie Covid-19;

Dla efektywnego zarządzania dokumentami w Ośrodku provladzone są ccpowiednie rejestry.

Udostępniono Kontrolującym do wglądu niektore z nich-.

1, Rejestr kancelaryjny korespondencji przychodzącej i wychodzące,
2. Rejesir skarg i wniosków dotyczących przebiegu i wyniku *gzaminu,
3. Rejestr wnioskow i korespondencji w sprawie udostępnienia informacji pubiicznej,
4. Rejestr kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
5. Rejesir zarządzeń Dyrektora WORD.
6. Rejestr zamówień publicznych.

7, Rejestr uczestnikow kursów i szkoleń.
B. Ewidencja osob przystępujących do egzaminu państwcwego.
9. Ewidencja wyników egzaminów.
1 0. Ewidencja protokołów egzaminacyjnych.

była lnstrukcja kontroli i obiegu dokumentow księgowych;
Zasady planowania i opracowania$nateriałow planistycznych
Zaządzeni a 3 1 l 20 1 4 t KZ,
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11. Rejestry i ewidencje dotyczące przetwarzania danych osobowych,

12, Rejestry iewidencje dotyczące obsługi systemu monitolingu iewidencja nagrań z Przebiegt-l

egzarninu,
"13, Rejestr zbiorow danych osobowych.

Aby dokumentacja była dostępna dla wszystkich pracownikcw Zasiępca Dyrektora opisała sposob

udostępniania zarządzeń i procedur ńewnętrznych ,, { ) dokłmentaeia wewnętrzna lłl zaleŻnoŚci

od np. jęj treści, ważnaści, terminawośĆi oraz tega. kogo dotyczy ucostępniana jest poprzez: przesłanie

na imienną pocztę mailową, puszczona obiegiem, spał,ządzane są karty zapoznania si9

z daną dokumentacją, na początku pandemii (.. ) utworzoła §rupę pracawnikÓtu na l§munlkatorze

whats app.

Natomiast zarządzenia (oprócz puszczona obiegiem, w przyparlku istotnych zanądzeń sParządzane

są karty zapoznania się z daną dokumentacją, czasem umieszczarł€ są takze na tablicY o§łoszeń,

w zależncsci ad tego, czego dotyczą) to także umleszczane są na tzw, K.BAP {kamputarowa baza

aktow prawnych, która zastała utworzona na kantec 2a12 raku). Każdy y:racłwttik otrzYmuje

login i pe wpisaniu hasła, w każdej chwili ma dostęp da wszllstkic:] vl*Wnęt{Znycłł akłow,

instrukcji, zarządzeń, regulaminow, a nawet drukow np. wnioski uńapawe itp, Płnadto treŚÓ każdego

zarządzenia znajduje się w sekretariacfe i jesf dosf9pna dla vłszystkith ne mlel.scu §aka czYtelnia

tub do krótkiega Wypożyczenia), poza tym każdy m€rytoryczny pracawnik, ktÓł"ego dotyczy dane

zarządzenie otrzymuje je "

proceciury kontroli zarządczej nalezy usystematyzówac w iaki sposob, by ko:-ncleksolłl* i Prze]rzYŚcie

opisac elementy składające się na system kontroli zarządczej w C)śrcdku. FrocedurY PowinnY bYc

opracowane w oparciu o standardy kontroli zarzadczei, Zarządzenie fv{aiszałka nr 69/19 z dnia

1g,12.1alg r, w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania kcntroli w wojewÓdzkich

samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz dostosowane do specyfiki potrzeb OŚrodka

i do zakresu wykonywanych zadań,

Ad.2 Nadzór"

Szczegołową strukturę organizacyjną WORD przedstawiono w Regulaminie Organizacyjnyrn, ktcry

wprowadzony został Zarządzeniem nr 25/2019/ALl_ Dyrektara z dnia 1207,?019 r. - obowiązYwał

od 01.08 2019 r, (zmiana: do Regulaminu organizacy;nego wprniładzona Zarządzenienr

nr 44l2o19lALL Dyrektora zdniaa9 12.2a19 r. oraz Zarządzeniem Dyrektola rr Ą,li2aŻalkLL z dnia

01.06 2020 r.)

Struktura organizacyjna WORD określa za§ady kierowania oiaz zakle§y działania wewnętznych

komorek organizacyjnych WORD. W Regulaminie wskazano, ze jednostką kieruje samodzielnie

Dyrektor, powołany przez Zarząd Wojewodztwa Pomorskiego. W okresie *ieobecności DYrektora

czynnośc kierowania jednostką realizuje Zastępca Dyrektora

Zgoctn ie z obowiązującym Reguiaminem Organizacyj nym Dyr*ktorowi WOft !_t padiegają,

- Zastęoca Dyrektora,

- Piondziała|nościegzaminacyjnej,
* pion obsługi ogolnej, w tym: księgowość, inforrnatyka, rłonitoring i bezpiecz*ństv,ło, kadrY,

przetargi,

- Działalnoścpozaegzaminacyjnej.

Kompetencje oraz podległośc służbową poszczegolnych praccwnjków okreśiają zakr***y czynnoŚc,

ustalane indywiduaini e przez Dyrektora. Kontrolującym okazano przykładowe zakresy c;ynnoŚci losowo

wybranych pracowników:

1) Egearninator Pana :ezpośrednio pocllega Kier*wnikowi działalności

egzamina§yjnej, zakre§ czynności z dnia S2.1 1.20ża r

2) Księgowa '. Pani
2a.a6.2a12 r.

,ezpośrednio podlega Głównej Księgowej, zakres czynncści z dnia
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3) St. Specjalista ds. zamowień publicznych, kadr. kontroii i statystyki * Pani
bezpośrednio podlega kierownikowidziału kadr, zamówień pub|icznyeh, kantrclilsiatystyki, zakres
czynnosci Z dnia 14 05 201 9 r

Zakres obowiązkow, uprawnień i odpowiedzialnosci jesi określony dla kazdego praeownika w sposób
Precyzyjny, adekwatny do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skompiiravlania i ryzyka nim
związanego. Czynności o charakterze b&zącym, zgodnie ze strukturą Irrganizacylną, Dyrektor WORD
delegował-swoim pracownikom. Pzyjęcie delegowanych uprawnień zoslało *cttvierdzone podpisaml
stron.
Zaządzeniem nr 11l2020lALL Dyrektora z dnia 01.06.2C20 ł-, wskazanc wykaz etatów
i samodzielnych stanowisk, zapewniając przejrzystość vr zakresje funkcjcnujących samodzielnych
stanowisk tworzących strukturę jednostki.
Z przedstawionych dokumentow wynika, że wyznaczone zadania l obowiazki są spojne
z Regulaminem organizacyjnym iadekwatne do zajmowanego stanowiska,

Planowanie działainości WORD jest dokumentowane i przedstawiane w folmie zid*ntl,fikowanych ryzyk
na 202a rok wedłuE celów i zadań poszczególnych komórek rnerytorycznych jeCnostki. Dyrekior oraz
kierownicy działow i komorek oraz samodzielnych pracownikó*r zgodnie z przygotowenym rejestr"em
systematycznie analizują wyznaczone zadania i ich reaiizacje, Wszystkirn celcm j zadaniom pr-zypisano
prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz skutki, jakie mogą wywołac.

Na podstawie przedstawionego sprawozdania za 2020 r, dotyczącego ideniyfikacji ryzyk, stwierdzono,
że wyznaczone cele i zadania na bieźąco są nadzorowane. Dyrektor w obliczu eplder;lii dclstosował
organizację pracy jednostki w celu zachowania ciągłości deiałalncsci zgodnie z oborviazującymi
przepisami, wymogami sanitarnymi.
Zarządzeniem nr 412012 Dyrektora z dnia 20,a1,2012 r, ze zrrl wprowadzrrno ankieiy samooceny
kontroli zarządczej. Celem ankiety było uzyskanie opinii kazdego pracownika i costa:"caenie Dyrektorowi
informacji o stopniu funkcjonowania poszczegołnych standardów kontnoli zar:ądczej craz wskazanie
tych elementow, które wymagają działań naprawczych. Ponadtc przedmiotem ankiety byłc zbadanie
ogolnej opinii i znajomości pracownikow WORD na ternat poszczegóinych siandardow.
Z Opracowania wynikow ankiet samooceny dokonanej prz€z pracównikow VłORD w zakresie
funkcjonawania kontroli zanądczej za akres 2020 raku uzyskanc opinię kazdego pracawnika c stopniu
funkcjonowania poszczególnych standardow kontroli zarządczej oraz wskazano *i*menty, ktore
wymagały działań naprawczych, Z podsumowania wynikow enkjet samcocenli dltor..anej przez
pracownikow WORD w zakresie funkcjonowania w 2020 r. kontroli zarzadczej rłl jeCnostce, stwlerdzono,
że sarnoocena uległa zmjanie na iepsze w zakresie komunikacji vl poi,ównaniu dc lat ubiegłych.
Z danych wynika, ze oceny z kilku lat mają tendencję wzrostową w przypadku cdpovłiedzi pozytywnych
i spadek odpowiedzi ocenianych negatywnie. Ankiata zosiałe §p.acowana zgodnie
ze wzorem załączonym do Komunikatu nr 3 kontroli zarządczej w sprawie szcze§ałowych wytycznych
w zakresie sarnooceny kontroli zarządczej.

Ad. 3 Clągśość działaIności.

Zapewnienie ciągłosci działałności jednostki (nieprzerwane wykonywanie jej zaelań) wiąze się
z zarządzaniem ryzykiem, Dyrektor przedstawił Re;'esfr ryzyka dia W'CFłD ra 202a rok w podziale
na komork!rsrganizacyjne. Zidentyfikowano ryzyka, ktore stanovlla zagiozenie dla ciągłości dz:ałalnosci
i przedstawiono zapianowane działania zapobiegawcze mające,e zminimalizowac d,: akceptowalnego
poziomu ryzyka. Ponadto przedstawiono mechanizmy konirolne przeciwdziałając* wy*tąpieniu ryzyka
oraz ograniczające skutki jego wystąpienia.

WWORD osoby odpowiedzialne za przegląd proce§u zarządzania ryzykiem sporzłdzają *pi,awozdanie
za okres od stycznia do grudnia br, Przedstawiono Spralvozdanie za 2a2a r, sgorządaone przez Z-cę
Dyrektora i zaakceptowane przez Dyrektora w dniu 1Ą.O1.2a21 r

W przypadku planow ciągłości działania można wskazac plany tworzone \,v cdniesieniu
do bieżącego działania jednostki. Plany sporządza się w perspektywle rocenej przea zobowiązanych
do ich wykonania kierownikow działow oraz pracownikow na samcdzieinych stencwiskach. Planowanie
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obejmuje cele i zadania poszczegolnych rodzajow działalności jednostki oraz plan kosztow, Zasady
planowania iopracowania rnateriałów planisiycznych określona w Zarzącizeniu Dyrektora nr 42alltKZ
z dnia 0,1 03,20,11 r. zmienionego Zarządzeniem nr 31fta14lKZ z dnia 21 .11,żaiĄ r.

W WORD delegowanie uprawnień następuje w formie pisemnego pełnomocnictwa lulr upowaźnienia,

udzielonego przez Dyrektora. Delegow_gne uprawnienia, udzielone pełnornccnichnra adnotowane §ą

w Re;esfrze pełnomacnictw i upoważn&r, W 2020 roku nadano pięe imiennych upcv;aznień i jedno

pełnorriocnictwo. Spis ten zawiera imię i nazwisko osoby upowaznionej iub nazwę Podmiotu
upoważnionego. ciatę nadania, termin waźności, przedmiot upowaźnienia/ pełncmocnictwa, uvlagi.

Dyrektor WORD deiegował swoim pracownikom, Przyjęcie delegcwanych uprewnien zostało
potwierdzone podpisami stron (przedstawiono do weryfikacji lo§Ow§ wybrarre upoważnienie nr 1U/2020

i 6ul2020),

Dowód kontroli nr 7 fkań 1i stanow| skan: Rejestr pełnomocniciw i łlpowaznień na 2020 rok.

Z przedstawionych, losowo wybranych zakresów czyłlności dla Egzarninatora, Księgowe1

i St, Specjalisty cis, zarnówień publicznych, kadr, kontroli i statysiyki wynika, że w dokumentach tych

wskazano zastępstwa w razie nieobecności pracownika:

- Egzaminatora - Pana

- Ksiegową - Pania
lstępuje Kierownik działainości egzam tnacy1 nej,

stępuje Głowna Księgowa,
* St. Specjalistę ds. zamówień publicznych, kadr, kontroli i statystyki - Panią

zastępuje Kierownik działu kadr, zamówień pub!icznych, kcntroli i statystvki,

Ponadto Dyrektor wprowadził procedury postępowania pracownikow, wymienioil€ w pt<t 2.4.1 Ad. l
niniejszego Protokołu kontroli, w związku z potencjainym ryzykiem zakazenia kcronawirusem, Dyrektor
wydał zarządzenia w związku z reagowaniem na sytuację epiCemiczna i cotyczyły pracy zdalnej,
powołan ia zespcłcw kryzysowych, przeprowadzania egzam i nów i prowacjzen ia szkoień,

Z przedstawionych informacji wynika, źe WORD dła zapewnienia crągłości działalności zapewnił
i zorganizował funkcjonowanie w sytuacji kryzysowejiepidemii wywołane1 wirusem SARS-CoV-2,

Ad. 4 Ochrona zasobów"

Pojęcie ochrona easobow jest złoźone i nalezy pod nim rozumieć ochronę oCnoszoną do jednostki
i jej pracownikow, zasobow materialnych środkow finansowych, informacji,

Z przedstawionych procedur wewnętrznych wynika, ze rnienie WOR* jesi zabezpieczcne
w następulący spcsob,
WORD mieści się w budynkach oraz obiektach, przedstawionych w Planie sytuałyji,łym ałiekta,łł
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenianr 1l2a2azdnia 03.01 2020 r. w sprawie ochrony mienia
Wszystkie obiekty WORD objęte są całodobowym systemem monitoringu wizyjnego zewnętrznego,
Niektore pornieszczenia objęte są wewnętrznym całodobowyrn monitoringiem wizylnym wraz
Z Systemem alarrnowym oraz dodatkowo elektronicznym systemern kontrali dosiępu. Szczegóły
sy§temu monitoringu, alarmow i kontroli dostępu określono w polityce mcnitoringu, Bucynki WORD
podlegają całodobowej ochronie doraźnej specjalistycznej firmy ochi-oniarskie; (zawarta umowa nr
3412019 z dnia 3a,12.2C19 r. Firma AGOPOL EKCTRADĘ Sp. z o"c, ZPChr a sieczibe w Słupskrl;
zPl37u5ai7als).
Przebywanie na terenie WORD po godzinach pracy zostało ściśle okreśiłne w płwyźszej procedurze,
Zabezpieczenie terenu, pomieszczeń i pojazdów oraz postępowanie z k]ucear*i {pclbieranie i zdanie)
zostało seceegółowo opisane w instrukcji ochrony mienia, W jerlr;ostce klucze do vlszystkich
pomieszczeń §ą przez pracowników pobierane przed rozpoczęciem i zdav",ane po zakcńczeniu pi"acy.

W WORD obowiązuje wykaz pomieszczeń oraz pracowników up;awniony-ch do pobier"ania kiuczy oraz
ewidencja pobierania i zdania kluczy,
Takie działania mają na celu ograniczenie i kontrolę dostępu do bLłdynkó,,^/, cży iez pomieszczeń
WORD.
W odniesieniu do zasobow materialnych podstawowe znaczenie ma pi,awidłowo przeprowadzana
inwentaryzacja, Gospodarowanie zasobarni materiainymi jednostki powit_:no byc odpowiednio
nadzorowane. lstotny jest rownież stosunek pracowników do kcrzystania z mienia ;ecnostki * chodzi
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o uzywanie przez pracowników powierzonego im mienia zgodnie z ?rzelnaczeniem, ale rowniez
stworzenie irn możllwości jego zabezpieczenia,

W WORD zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Dyrektora z dnia l80§.20żC r, prćeprowadzono
inwentaryzację składników majątkowych na ostatni dzień roku obrotowego 20ż0,

Opis przebiegu spisu składnikow aktywqł i pasywow za2Qż0 roi{ zc§teł opisany w p§<t ż,3.ź niniejszego
protokołu kontroli

W zalezności odwykonywanych zadań w jednostce sąwytwarzane iprzechowywane rozmaite
informacle Z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy plawa powszechnie obowiązującego,
na|eźy dązyc do lch ochrony i poufności według wyrnogów uregulowanych w iych przepisach. Dostęp
do określonych rodzajow zasobów jednostkr powinny rniec tytko osoby upowaznione,
z uwzględnieniem zadań, jakie wykonują w ramach struktury organizacyjnej,

W WORD w powyzsżym zakresie obowiązuje Zarządzen;e nr 21i2C191ALL 3yrektora z dnia
15 05 201§ r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osoboviyeh,

Zgodnie z wprowadzoną ww. Polityką w WORD obowiazują m.in. zasady, iz kazcly pracownik uzysku.ląc
upowaznienie do przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest dc ich ochrony zgodnie
z obcwiązującymi przepisami RODO. W 1ednostce dostęp do zasobow mają rvyłącznie csoby
posiada.lące pisemne upowaznienie do przetwarzania danych Wydanie i ąestracja uzytkown:ka
przetwarzającego dane osobowe następuje na wniosek przełozonego.
W powyzszym zakresie zweryfikowano zakres upowaznienia cila Egzaminatola * Pana
ksiennrvei - Fani st. specjalisty ds. zamowień publicznych, kadr kontroli i statystyki * pani

, Siwierdzono, ze zakres upoważnienia obejmował (w zalezności od uprawr:leń) ań- 37 ustauly
z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych orazl iub ar1,.24 Llsi. j w ewiązku z art.29
Rozporządzenia Far|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2CI161679 z Cnia ?,7.CĄ2a16 r w sprawie
ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzanjem danych osobowych i w sprawie *wobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46ME (ogcine rozpcrradzei"iie o ochronie
danych osobowych),

Ad. 5 Szczegółowe mechanizmy kontrolidotyceące cperacjifinansawych l gaspodarczych.

W Jednostce ustalono procedury w zakresie zasad dokonywania aperacii finanscwych i gospodarczych.
tj. m.in.

Łasady (polityka) rachunkowości, wprowadzane Zarządzeniem Dyrektora nr 3Ei2019 z dnia
3'l.'102019r *dale.ljakoZasadyrachunkowości; jednymzzałącznikowdr:lasadrachr,nkowości
była lnstrukcja kontroli i obiegu dokumentów księgowych;

- lnstrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym inwentaryzacji rnająiku i zasad
odpowiedzialnosci za powierzone mienie. wprowadzona Zarządzer:iem Dyrektora nl 16 z iinia
30.06.2020 r";

- Regulamin gospodarowania środkami publicznymi ł: wartości szacunkłvł*.j nieprzekraczającej
30 000 euro wprowadzony Zarządzeniem nr 16QaklZP Dyrektora z dnja ,10 §4.2014 r, zm]eniony
Aneksem nr 1 wprowadzonym w dniu 03 1 1.2015 r.

Szczególne znaczenie dla realizacji niniejszego standardu ma przesirzeganie regulacji ij§tawy
o rachunkowosci. Rachunkowość Jednostki obejmuje: przyjęte zasady 1poiityke) rałhunkowości,
prowadzenie, na podstawie dowodow księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących ;apisy zCarzeń
w porządku chronologicznym i systematycznym, okre§ovr'e ustalenie /sprawdzenie droga inlventaryzacj;
rzeczywistego stanu aktywow i pasywów, wycenę aktywow i pasyivow orae ustaienie wyniku
finansowego, sporządzenie sprawozdań finansowych, gromaazenie i przęchowywanie Cowodów
księgowych oraz pozostałej dokumentac.li pzewrdziane1 ustawa,

W zasadach rachunkowości i lnstrukcji kontroli i obiegu Coxumentów księgowych L;jęio zapisy
zobowiązujące pracownikow między innymi do bezzwłocznego rejesirowania ; prawidłowegc
klasyfikowan ia operacji finansowych
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Zasady właściwego klasyfikowania zdarzeń ujęto pnede wszystkim w załącznikach do pzywołYwanej

wyĄ dokumentacji zasad rachunkowości, w któryeh określono wykaz kont księgi głownej, kont

pomocniczych, a takźe opis funkcjonovvania tych kont, Ponadto w zasadach rachunkoWoŚci ustalono

zasady inw§ntaryzacji oraz weryfikacji aktywów i pasywów.

zapigl lnstrukcji kóntroli i obiegu księgowych wskazpvały takźe szceegółowe zasady

obiegu dokumentow księgowych"

Zgodnie,z'procedurami nadzoru zatwierdzeniu podlegały wszelkie wydetki pi"zed ich Zatwierdzenięrn

oraz wszelki ł zabowiązania przed ich zaciągnięciem, Nadzór w zakresie §o§Occjarcwania wszYstkirni

środkamr pod względem legalności, celowości igospodał,ności sprawował Dyr*ktor CŚrodka.

Zgodnie z procedurą gospodarowania środkami publicznymi pracownik składejącY zePotrzebowanie

na dostawy, usługi i roboty budowlane określa wartcśc szacunkową zamowienia i skała Notatkę

z rozeznania rynku. Zamowienia o wartoścj powyzej 500 euro m§§zą być z:akCeptolvane Przez

Głównego księgowego w celu określenra mozliwości flnansowych ich ieailzacj,.

Zgodnie z zapisami lnstrukcji kontroli i obiegu dokurnentów ksiegowych zobctviąeania z tyiułu roboi

i usług mogą być zaciągane w granicach kwot przewidzianych na te ceie w plarlie finansowym jecinostki

Umowy, zlecenia, zamówienia i inne dokumenty powodujace powstanie zobowiązań rnuszą bYĆ

podpisane przez Dyrektora Ośrodka

procedury wev/nętrzne okresiały zasady prowadzenia poszczególnych *iapow k"ontloli wskazując

osoby za nrą odpowiedzjalne, tj, m,in. osoby odpowiedzialne za koniro!ę merytoryczną oraz formalno-

rachunkową. Głowny Księgowy na dokumentach dotyczących opeiac.li finansavlyłh sirryierdzał, że nie

zgłasza zaslrzeżen do oceny prawidłowości merytcrycznej operacji ije; zgodncści z Prawern, nie

zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz forma!no-rachunkowej rzeielności i pravlidłowoŚci

dokumentow oraz, że zobowiązania wynikające z tej operacji mieszczą się v"r piani+ finansovrYm

Rozdzielen]e etapow kontroli finansowej pomiędzy roźne osoby zdywersyfikcwałc ry:yka zvlią.zane

z r ealizacją operacji gospodarczych.

W procedurach wewnętrznych zawańo zapisy wskazu;ące mechanizmy zaoewniejące, źe operacje

finansowe. gospodarcze są weryfikowane przed ipo ich wykonaniu, m.in,: pizeprcwadzerie ocenv

celowości i lega|ności zaciąganego zobowiązania finansowego i Cokcnywan€g0 wydaiku ze Środkow,

paprzel zastosowanie przewidzianych prawem wymogow, tr1l'nów i proceci:r, W tym crzepisÓw

o udzielaniu zarnowienia publicznego oraz wewnetrznej kontroli finansowe;, doi<onituanie kontloii

poprawności dowodow księgowych, złozenie podpisu przez pracown!ka odpotviedziałnego

merytorycznie na dokumencie oznaczające zweryfikowanie prawidłoivości złł:źonego zam,:wienia

ze stanem faktycznym opisanym na faktuze.

Ad. 6 Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych"

W WoRD określono mechanizmy słUżące zapewnieniu bezpieczeńsiwa danych i systemÓw

informaiycznych w Zarządzeniu nr 18/20181ALL Dyrektora z dnia. 2,9 0i 20,{8 r lł' sprawie

wprowadzenia zaktualizowanej Polityki bezpieczeństłva zarząCzania sysierlem i;:fo;'matycznyn':,

lnstrukcji zarządzania systemem informatycznynr oraz lnstrukcji bezpisczeńsiura Sl WO,ąl)

przygotowa n e) przez PWPW,

Polityka bezpieczeństwa W zakresie zarządzanla systemem infai-rn*iycznym słuźacym

do przetwarzania danych osobowych określa reguły posiępowanla i praktyczne dcŚt,,liadczenia

dotyczące zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji polegającej ochrołie (danych osobowYch)

w WORD,

Dla skutecznej realizacji zasad i reguł Administrator wskazał działania, jakłe n*!ezy podejmcwaĆ oraz

ustanowił zasady, jakie nalezy stosować, aby prawidłowo były reaiizowane cbowiązki adrniniStratora

danych w zakresie zabezpieczania danych osobowych,

Nadzór nad przestrzeganiem postanowieniem zawańych w dokumentach sprarvuje lnspektcr OchronY

Danych (ioD), natomiast za sprawnośc, konserwację oraz wdrazanie iechnicznyci: zabezPieczeń
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systemu informatycznego słuzącego do przetwarzanła danych oscł:owyih odpewiedzialny jest
Administrator Systemu lnformatycznego (A§l),

Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzanla systemem infcrmatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych w WORD zawiera:

1,) |dentyfikację zasobów §y§temu
,, Określono zidentyfikowane si ne w budynku administracyjnym WORD

W}kaz pomieszczeń tworzących obszar, w kiorym przetwarzane są dane osobowe.

Przedstawiono załącznik nr 1 zawieraiący wykaz 16 pomieszczen w bi;dynkri WORD

3) Wykaz zbiorów danych osobowych oraz prógramy zastosowane do przetwarzania tych danych.
Wykazano w załącznikU nr § zbiory danych oraz wykazano w załączniku nr 4 programy
stosowane w WORD do przetwarzania danych osobowych,

4) Srodki techniczne i organizacyjne słuzące zapewnie niu poufnłrści, integralności
i rozliczalności przetwarzania danych,
Sysiem informatyczny WORD, ze względu na połączenie ze siecią publiczną, r,rusizapewniać
śroCki bezpieczeństwa określone dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa_

Dostęp do systemu informatycznego słuzącego do przetwarzania danych osobowych, ma wyłącznie
osoba (uzytkownik) zarejestrowana w systemie przez ASl na pcdstawie pisemnej decyz;i Dyrektora
WoRD,

Mechanizmami służącymi zabezpieczeliu systemow informatycanych, bezpieczeństwu sprzętu
komputerowego przed nieuprawnionym dostepem są m,in : przyznanie dcstępu dc systemów
informatycznych przez nadanie uzytkownikowi identyfikatora i hasła (okreslono .łl procedurze
nadawanie uprawnień do przetwarzania danych i rejestracji tych uprawnień}, spcsób przydzlału haseł
i częstotliwość ich zmiany i osoby odpowiedzialne za te czynnrrści, sposób rejestrowanie
i wyrejestrowywania uzytkowników, zasady rozpoczęcia i zakonczenia praty v,l systemie, metody
i częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, sprawdzanie obecności wiruscw kompuierowych i ich
usuwanie, zasady przechowywania nośnikow informacji oraz zasady przegladcw i konserwacji systemu
i zbioru danych osobowych.

Z dokumentow i z działań podejmowanych przez pracownikow WORD siwierd:ono ze aclekwatnie
dobrano rozwiązania, środki i narzędzia do prowadzonej;ednostki. Frawidłowe funkcjoncwanie kontroii
zarządczel jest mozliwe paprzez zaangażOwanie kazdeEo praccwnika 1ednosiki, ktorlr będzie rniec
wpływ na realizację zadan. To pracownicy powinni dbac o to, aby zadania były wykonyv.;a;:e efektywn!e,
zgodnie z prawem, oszczędnie i terminowo,

Na podsiawie kontrolowanych dokumentow można stwierdzić, iz kontroie załądcza w obszaree
mechanizmy kontroli była zgodna z obowiązującym Komunikaiem nr 23 Minlsir-a Firransow z dnia
16,12.2009 r, w sprawie standardow kontroli zarządczei Cta sektora finansow oublir:znych
i Zarządzeniem Nlr69119 Marszałka Wojewódziwa Pomorskiego z dnia i9,,]2.20,19 r. w sprarł,ie
wytycznych w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzklch semonądcwych
jednostkach orga n izacyjnych oraz proced u ram i wewnęirznyrni WO R D

Doivód kOntioli nr 8 [kań 1] stanowi wydruk korespondencji e-ma;i z dnia ,] 9.05.2C21 r. - il-.foimac]a Z;§lępcy Dyrektora
Ws. przekażywania dokumentacji wewnętrznej.
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3. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzenia czynności kontro|nych nie stwierdzono nieprawidł*w,:ści.

4. Pouczenie:

Kontrolowany ma prawo do zgłoszenia pisemnych. umotywi:wanych zastraeżeń w terrninie 7 cini

roboceych cd daty podpisania protokołq§

Kontroiowany ma prawo do odmowy podpisania protox*łu. Gdrnowa prdpisania Protokołu

nie wstzymuje procedury kontroli.

Protokoł odnotowano w księdze kontroli pod pozyclą nr 3 w roku 2021
protokoł sporządzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, pc jednym dla kazdej ze stron.

Każda strona protokołu została zaparafowana pftez zespoł konirolujący i !{ierawnika jednostki

kontrolowanejlosobę przez niego upoważnioną

Gdańsk, Ę, tipca 2021 r.

y#is§i#sPf,§§$m

,Ó'-
śglr;*ex&* §****r

lub informacja o skorzystaniu z prawa odmowy podplsania protokołu

Podpis kiercwnika jedłlcstki kcntrolowanej:
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