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PROTOKÓŁ KONTROL|

l 1 planową przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku,
'"","o' ul. Mierosławskiego 10- 76-200 §łupsk (zwanym dalej: WORD lrlb ośrodkiem) przez pracowników

Departamentu Kontroli iAudytu Wewnętrznego Uzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku.
Kontrolę przeprowadził w terminie od 18 maja 2020 r. do 29 maja 2a2a r. zespoł kontrolujący
w składzie:
1) Par- zyk starszy inspektor, kierownik zespołu kontrolującego,
2) Panl inspektor, człsnek zespołu kontrolującego,

1. Zakres kontroli

1"1. Przedmiotkontroli:
1. Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w eakrgsie celowości, gospodarności

, i legalności ponoszonych wydatków.
2. Prawidłowość ewidencjonowania środkow trwałych oraz wańośei niematerialnych i prawnych,
3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawg zamówień publicznych

idokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto,
4, Zakładowy Fundusz Świadczeń §ocjalnych - prawidłowość dokonywania odpisów, naliczania

i wypłacania świadczeń.
",*o 5, Funkcjonowanie systemu korrtroli zarządczej w obszarze środowisko wewnętrzne,

1.2. Okres objęty kontrolą:

1 siycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

1,3. Podstarryy prawne {w szczególnośei};

1i Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedno|ity Dz. lJ. z2D2a r.,
poz. 110 zezm.),

2} Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych {tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 869 ze zm.) - dalejjako: ustawa o finansach publicznych.

3) Ustawa z dnia 29 września '1994 r. o rachunkowo§ci (tekst jednoliiy Dz, U. z2019 r., poz. 351
zezm,),

4) Ustawa zdnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z2019 r,,

poz,1B43),
5) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjatnych (tekst jednolity

Dz. U. z2019 r,, poz. 1352zęzm.) - dalej jako: ustawa o ZFŚ§,
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6) Kornunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w śprawie,standardów kontroli

zarządczej dla sektora finansow publieznych (Dz. Urz. MF Nr 1§, poz, 84) _ dalej jako:

komunikat Ministra Finansow ws. standardow kontro|i zarządczej.

2. U§talenia kontroli

W 2019 roku Dyrektorem w okresie od 01,01.2019 r. do 28.02.2019 r. był Pan Zbigniew Wiczkowski,

Pełniąeym obowiązki dyrektora od 01.03,2019 r. do 31.05.20,19 r. był Pan Henryk. Grządzielski,

nyrettioiem od dnia 1 cierwca 2019 r, jest Pan Piotr Tomaszewski powołany na sianowisko Dyrektora

U"n*rłą Nr 49Ąt49t2019 żanąduWojewództwa Pomorskiego z dnia Ź8 maja 2a19 r,

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

Pan Piotr Tnmeczprrrcki - Dyrektor WORD,
Par
Pani

ltierownik zamówień

- Główna Księgowa.

publicznych, kadr, kontroli i §taty§tyki,

2.1 Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie cglowości,

gospodarności i legalności ponoszonych wydatków

2.1.1 Regulacjewewnętrzne

W W0RD w 2019 r. obowiązywały procedury wewnętEng W zakresie prowadzenia gospodarki

finansowej wprowadzone:

łarządzeniem nr 40/2018 Dyrektora WoRD z dnia 26,10.2018 r- w sprawie aktualizacji przyjętych

zasad rachunkowości, któfe obowiąuywało do 31-10,2019 r,

Załączniki da zauądzenia stanowiły;

a). Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (zał, ,1),

b) Za;sady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego (zał. 2),

c) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonuwania kont ksiąg PomocnicaYch

(zał. 3 i4),
d) lnstrukcja ochrony i archiwizacji zbiorów danyeh rachunkowych (zał, §),

ui Wykaz zuiorow danych iworzących księgi rachunkowe na komputerowYch noŚnikach danYch

oraz zasady działania programu Xpeńis oraz funkcje opisane w instrukcji uŻYtkownika ,. 
__.l

(zał. 6 w wersji elektronicznej),

f) lnstrtlkcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w WoRD Słupsk (zał_ 7).

Zarządzeniern n|. aap0tg Dyrdktora WoRD z dnla 31.10.2019 r. W §prawie aktualizacii pny:iętych

zasad rachunkowości, które obowiązywało od 01,11,2019 r,

2.1,2 Plan finansowy na 2019 rok

podstawą gospodarki finansowej w 2019 roku był plan finansowy, zatwierdzony przez DYrektora WORD

dnia .l1 ,12.2018 r: W ciągu roku plan uległ zmianie. Skorygowany plan finansowy na 2019 zakładał:

A. przvchodv ogołem na poziomie 3 M3 600,00 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży 3 482 200.00 zł,

- przychody finansowe 61 400,00 zł.

B. koszty ogołem w wysokości 3 521800,00 zł, w tym:

- koszty działalności operacyjnej 3 521 000,00 zł,

- pozoskłe koszty operacyjne 800,00 zł.
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2.1.3 Wykonanie planu finansowego

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2019 rok (przyjętego Uchwałą
Nr 50l114120 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21.01.2020 r.) WORD uzyskał:

A. przychodv oqołem w kwocie 3 557 510,52 zł (100,39 % planu), w tym:

,l) przychody ze sprzedaży w kwocie 3 495 036,42 zł (100,37 % planu), w tym:

. zegzaminowania na prawo jazdy 3 080 151 ,70 zł (99,680/o),

. z przep|owadzania szkoleń 214 459,45 zł (109,98o/o),

. z działalnośc stacji kontroli pojazdów 140 148,87 zł (103,81%), .

. z działalności gospodarczej - najem pomieszczeń i placu manewrowego - 60 276,40 zł
(96,91%).

2) przychody finansowe w kwocię 61 428,98 zł (100,05% planq) - dotyczą uzyskanych z bankow
odsetek od lokat terminowych.

\ 3) pozostałe przychody operacyjnę w kwocie 1 045,12 zł - zwrot z ubelpieczeń komunikacyjnych\-/
pojazooW.

B, kosztv oqółem w kwocie 3 520 108,04 zł (99,95o/o planu), w tym:

1) koszty działalności operacyjnej (koszty rodzajowe) 3 51 9 398,09 zł (99,95% planu), w tym:
o zużycie materiałow i energii 245 347 ,80 zł,

o usługi obce 281 336,74 zł,

o podatki i opłaty 184 111,4B zł,

. wynagrodzenia 1 989 122,14 zł,

o ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia 432124,28 zł,
. amońyzacja 290 626,47 zł,

. pozostałe koszty rodzajowe 96 729,18 zł.

2) pozostałe koszty operacyjne 709,95 zł (88,74o/o planu),

WORD uzyskał za 2019 rok dodatni wynik finansowy w wysokości netto 31976,48 zł, co stanowi
195,29% wielkości zaplanowanej.

Stan naleźności i zobowiazań WORD na 31.12,2019 r. przedstawiał się następująco;

Należności:
- na 01 .01.2Q19 r. kwota 5 619,64 zł (wymagalne ,,0"),

- na 3,t .12.2019 r. kwota 9 239,19 zł (wymagalne 500 zł).

Zobowiązania
- na 01,01.2019 r. kwota 99 899,80 zł (wymagalne,,0"),
- na 31 .12.2019 r. kwota 323 933,72 zł (wymagalne ,,0"),

Wzrost zobowiązan w stosunku do roku 201B spowodowany był zmianą terminu wypłat wynagrodzeń.
Terminy zapłat pozostałych zobowiązań przypadały na rok 2020.

Sprawozdanie roczne z dnia 07,02.2020 r. dotyczące wykonania planu za 2019 rok zostało na
podstawie art. 265 pkt.2 ustawy o finansach publicznych przekazane Zarządowi WP i uchwałą
Nr 1791125120 z dnia25.02.2020 r. zostało przezZarząd WP zatwierdzone,

Zweryfikowano faktury wykazane w ponizszej tabeli nr 1, ktore |osowo wybrano spośrod okazanych do
kontroli wydruków z kont ewidencji usług obcych orazzużycia materiałów i energii,
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Tab.1 : Wykaz zweryfikowanych faktur

L,p. Faktura kontrahent przedmiot

wydatku

Termin

płatności

Termin
zapłaty

1. RZ 708/Xll Ampery Zakup urządzeń do

systemu alarmowego
30.12.2019 r, 30.12.2019 r.

2 RZ 660/Xl Linear Zakup lampy ulicznej 13.12.2019 r. 12.12,2019 r.

3. Rz641lxl Fimal Zakup dalmierza
laserowego

05.12.2019 r. 04.12,2019 r

4. RZ 538/lX Moto 46 Przegląd roczny
motoru

10.10,2019 r. 09.10.2019 r.

5. RZ 424lvlll Get Fresh Zakup wody na podst.

umowy

14.08.2019 r. 14.08,2019 r,

6. RZ 381/Vll lnfo - Cam Zakup rejestratorów
mobilnych

16.07.2019 r. 15.07,2019 r,

7, RZ 194llv Amber -Alarmy Wymiana kamer i

obudów

25.04.2019 r. 24.04.2019 r.

8. Rz328lv N-BlT Zakup serwera wraz z
oprogramowaniem

24.06,2019 r. 19.06.2019 r.

9. RZ225llv Uniqua Ubezpieczenie
komunik. GS 84931

10.05.2019 r. 11 .05.2019 r.

10. Rz297lv Uniqua Ubezpieczenie
komunik,GS 95498

15.06.2019 r. 14.06.2019 r.

ie własne n a podstawie doku mentów źródłowychopracowan

W6RD prowadził kontrolę dowodow księgowych w zakresie celowoŚci, gospodarnoŚci i legalnoŚci ' ' -"

ponoszonych wydatkow zgodnie z procedurami wewnętrznymi. Poddane weryfikacji dowodY księgowe

odzwierciedlały faktycznie dokonane zdarzenia gospodarcze. l tak: do faktury dokumentującej wYmianę

kamer i ich obudowy załączono raport potwierdzający wykonanie prac, zakupiony serwer

zakwalifikowano do środków trwałych, co potwierdza pieczęó na odwrocie faktury,

Na fakturach znajdował się opis merytoryczny, potwierdzenie przeprowadzenia kontroli pod względem

merytorycznym, formalno-rachunkowym przez Głównego Księgowego lub inną osobę uPowaŹnioną.

Dowody księgowe były zatwierdzane do wypłaty przez Dyrektora. Osoby dokonujące kontroli dowodow

księgowych zostały do tego upowaznione. Na fakturach wskazano sposób ujęcia dowodu w księgach

rachunkowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej (dekretację). Zobowiązania regulowano

w terminach wynikających z umów lub faktur.
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2.2 Prawidłowość ewidencjonowania środków trwałych oraz wańości niematerialnych
i prawnych

2.2.'| Procedury wewnętrzne

W WORD w Słupsku 2019 roku obowiązywały wewnętrzne procedury w zakresie gospodarki środkami
tnłałymi wprowadzone:

Zarządzeniem Nr 40/201B Dyrektora WORD z dnia
zasad rachunkowości /tekst jednolity/;

- Zarządzeniem Nr 3812019 Dyrektora WORD z dnia
zasad rachunkowości /tekst jednolity/;

Zarządzeniem Nr 40/2010 Dyrektora WORD z dnia 29,12.2010 r. w sprawie instrukcji w sprawie
gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone
mienie w WORD (dalej jako: lnstrukcja). Zgodnie z treścią ww. Zarządzenia lnstrukcja stanowi
załącznik nr 1 do Zarządzenia. Zauważyc należy, że wspomniany wyzej Załącznik nr 1 zatytułowany
jest następująco: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr/10 Dyrektora WORD Słupsk z dnia 20.12.20,10 r.

lnstrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialności za powierzone mienie w WORD Słupsk. Główna Księgowa wyjaśniła,
iż odwołanie do Zarządzenia Nr/10 jest błędem pisarskim. Jednocześnie Kontrolujący rekomendują,
aby vwv. niespojnośc usunąc. Obecny zapis wprowadza w błąd.

2,2.2 Prawidłowość ewidencjonowania środków trwaĘch i wańości niemateriaInych
i prawnych

Zgodnie z Polityką rachunkowości do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa tnłałe
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do uzytku i przeznaczone
na potrzeby WORD lub do oddania w uźywanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy
o podobnym charakterze, których wańośc jest wyzsza niz 1 500,00 zł.
Za wańości niematerialne i prawne uznaje się nabyte na potrzeby WORD licencje do programów
komputerowych o przewidywanym okresie dłuzszym niz rok, wykorzystywane na potrzeby związane
z prowadzoną działalnością,
Środkitrwałe oraz wańości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje według stawek określonych
w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych w tym:

- o wartości powyzej 1500,00 zł do 3 500,00 zł w 100o/o jednorazowo w m-cu oddania do
użytkowania;
powyzej 3 500,00 zł metoda liniową począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym
zostały przyjęte do używania.

Zgodnie z lnstrukcją ewidencja majątku tnłałego prowadzona jest komputerowo za pomocą modułu
ŚROOrc TRWAŁE zawartego w zintegrowanym programie XPERTlS, którego licencjodawca jest firma
Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4C,20-607 Lublin,
Zgodnie z zakładowym planem kont aktywa trwałe ujmowane są na kontach:
r 011 - środki tnivałe - grunty własne
l 012 - środkitrwałe - budynki i budowle
r 0,13 - środki trurałe - urządzenia techniczne i maszyny
o 014 - środki trwałe - środki transportu
o 015 - pozostałe środki trwałe
. 020 - wańości niematerialne i prawne
o 060 - umorzenie środkow trwałych
. 070 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

26.10.2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętych

31.10.2Q19 r. w sprawie aktualizacji pzyjętych
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Kontrolującym okazano Zestawienie obrotow isald kont analitycznych za okres od 2019/12/01

do 2019/12/37 (wydruk z dnia 1\.O5.2O2O r.) prowadzoną na kontach 011 - Środki tnłałe - grunty

własne, 012 - środkitrwałe - budynki i budowle 013 - środkitnłałe -uządzenia techniczne imaszyny,
014 _ środki trwałe - środki transpońu, 020 - Wańości niematerialne i prawne, Zestawienie obrotów

i sald kont analitycznych za okres od 2019/12/01 do 2019/12/31 prowadzoną na kontach 060 -
umorzenie środków trwałych, Zestawienie środków - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku (wydruk zdnia
19,o5.2020), Tabela roczna amortyzacji - rok obrachunkowy 2019 dla grupy od 1 do 8 (wydruk z dnia
18.05.2020 r.). Na podstawie ww. zestawień oraz ewidencji środków trwałych i wańości niematerialnych

i prawnych sporządzono tabele nr 3.

Tabela 3: Wańość środków trwałych i WN|P w 2019 roku

opracowanle podst

Strona 6 z 23

Grupa środków
trwałych

Wańość początkowa umorzenia
B.o .na dzień
01,01.2019 r.

Zwiększ. (+)

Zmniej. (-)

B.Z. na dzień
31.12.2019 r,

B.O. na dzień
01.01.2019 r,

Zwiększ.(+)
Zmniej.(-)

B.Z, na dzień
31,12.2019 r.

Grupa 0 -
Grunty

358 000,00 0,00 35B 000,00 0,00 0,00 0,00

Grupa 1

Budynki i lokale
4 145 719,60 + 59 3B5,07 4 205 104,67 1 303 11B,B2 + 4,1 556,16 1 344 674,9B

Grupa 2 -

Obiekty inżynierii
lądowej iwodnej

2 270 609,60 + 27 264,68 2 297 874.2B 643 059,03 + 22 706,09 665 765,12

Grupa 3 -
kotły i maszyny
energetyczne

50 272,35 0,00 5a 272,35 19 941,38 + 3 519,06 23 460,44

Grupa 4_
Maszyny,
urządzenia
i aparaty
ogólnego

zastosowania

606 325,61 +BB 963,16 695 2BB.77 504 649.79 + 63 545,BB 568 195,67

Grupa 5 -
Maszyny,
uządzenia
i aparaty

specialistyczne

9 461.39- + 8 946,45 18 407,B4 15 287,30 + 3 120,54 18 407,84

Grupa 6 -
Urządzenia
techniczne

666 ,109,B0-- + 9 205,01
. 11 940,38

663 374.43-- 404 753,85 + 74 366,38
- 6114,47

473 005,76

Grupa 7 -

Środki transpońu
1 250 622,38 0,00 1 250 622,38 1 05B 216,50 + 70 261,15 1 12B 477,65

Grupa 8 -

Narzędzia,
płzyządy,
ruchomości

i Wyposażenie,
gdzie indziej

niesklasyfikowane

368 673,57 +14 996,47
- 211a,60

+ 6 ,150,00

(po koreckie
PK 78 z dnia

31.05.2020 r.)

3B1 559.44

387 709,44*-
(po korekcie z

dnia
31.05.2020 r,)

34B s97,45 + 11 551 ,21
- 2110,60

358 438,06

Ogółem majątek
trwały

9 725 794,3 +214 910,84
-14 050,98

9 926 654,16 4 298 024,12 + 290 626,47
- 8 225,07

4 580 425,52

Wańości
niematerialne

iprawne

27 706,00 0,00 27 706,00 27 706,00 0,00 27 706,00

własne na podstawie materiałow źródłowych
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"Grupa 5: Stwierdzono róznicę w bilansie otwarcia dla grupy 5 środkow trwałych pomiędzy ewidencją
analityczną konta 013-??-05, a ewidencją pomocniczą - środki tnruałe w kwocie 5825,91 zł (BO
w ewidencji analitycznej: 9461 ,39 zł, BO w ewidencji środkow tnrvałych: 15287,30 zł). Główna
Księgowa wyjaśniła, iż rożnica wynika z przeksięgowania środka trwałego nr 1l5l592l331 z konta
013-01-02-06 na konto 013-01-02-05. Jako dowod przeksięgowania okazano P}ę79 z dnia
31.12.2019 r. BZbył zgodny.

**Grupa 6: Stwierdzono roznicę w bilansie otwarcia dla grupy 6 środków trwałych pomiędzy ewidencją
analityczną konta 0'13-01-06, a ewidencją pomocniczą - środki tnvałe w kwocie 7 455,19 zł (BO
w ewidencji analitycznej: 666 109,80 zł, BO w ewidencji środków trwałych: 658 654,61 zł). Powyższe
Głowna Księgowa wyjaśniła w następujący sposób: ,,Rożnica w BO pomiędzy ewidencją analityczną
konta 013 01 06, a ewidencją pomocniczą - środki trwałe w kwocie 7 455,19 wynika z:

5 825,91/ różnica pomiędzy 013 01 06 a 013 01 05 / dotyczy środka tnuałego o numerze 1/5/592/331
zaliczonego w ewidencji Sr do grupy 5, a na koncie księgowym do grupy 6. W związku
z powyższym dokonano przeksięgowania na kontach analitycznych PK 279.
DoL Dokumentu w ewidencji ST niezaksięgowanego w roku 2018/element środka trwałego
1/6/629/454/01 dysk twardy/ dokument niepotrzebnie wprowadzony wyeliminowany w roku 2019."
(LE-57 1201 8 - 1 629,28 zł).

Stwierdzono roznicę w bilansie zamknięcia dla grupy 6 środków trwałych pomiędzy ewidencją
analityczną konta 013-01-06, a ewidencją pomocniczą - środkitnłałe w kwocie P!] 3!(BZw ewidencji
analitycznej:663374,43 zł, BO w ewidencji środków trwałych: 663374,54 zł). Powyzsze Głowna
Księgowa wyjaśniła w następujący sposob: ,,Różnica w kwocie 0,11 zł w grupie 6 dotyczy
zlikwidowanego elementu środka trwałego 1/6/629/325, ktory w ewidencji ŚnOoxt TRWAŁE zdjęto
omyłkowow kwocie 1 015,36 zamiast 1 015,47. LE-2/2019,"

***Grupa B: Stwierdzono różnicę w bilansie zamknięcia dla grupy B środków trwałych pomiędzy
ewidencją analityczną konta 015-??-??-0B, a ewidencją pomocniczą - środki tnruałe, t1, BZ:381 559,44
zł i 387 709,44 zł (różnica wynosiła 6 149, 91 zł). Główna Księgowa wyjaśniła, że rożnica ta dotyczy:
,, - kwoty 6.150 zł środek tnuały 1/8/800/670 - miernik prędkości najazdowej - błędnie zaksięgowany na
nieodpowiednie konto analityki środkow trwałych. Korektę sporządzono w księgach w maju 2020 r. dok.
PK 7BN (okazano PK 78 z dnia 31 .05.2020 r.);

- 0,09 zł - środek trwały 1/8/809/663 zamiatarka. Waftośó nabytego środka trwałego 3169,09 zgodna
z fakturą, została zaewidencjonQwana w ewidencjiSRODKI TRWAŁE dokumentem OTB/2019 w kwocie
3169,00 zł. Skorygowano wartość w ewidencji SRODKI TRWAŁE / dok, korygujący K+2/2020/ oraz
w księgach rachunkowych dokumentem PK 79N/2020." (okazano PK 79 z dnia 31.05.2020 r,).

W wyniku powyższych działań bilans zamknięcia w obu ewidencjach wynosił: 387 709,44,

Powyższe stanowi naruszenie litery C pkt 14 Komunikatu nr 23 Ministra Finansow z dnia
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardow kontroli zarządczej dla sektora finansow publicznych Dz.Urz,
MF Nr 15, poz. 84)., w zakresie standardu szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji
finansowych i gospodarczych. Ww. standard zakłada m,in" rzetelne i pełne dokumentowanie
i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych.
Szczegółową kontrolą objęto środki trwałe przyjęte do uzytkowania w okresie od 01 ,01.2019 r,

do31,12.20'19 r. Doboru dokonano na podstawie osądu eksperckiego: wybrano 5 środków tnłałych
z grupy 2, 4 i B. Ustalono, źe w 2019 r. WORD w Słupsku nie zakupił wańości niematerialnych
i prawnych, Poddane kontroli środkitrwałe przedstawia poniższa tabela nr 4:
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Tabela 4: Zakup środków trwałych i WNlP w 20'l9 roku (przykłady)

Nazwa
środka/wnip,

symbol KŚT

Faktura

Umowa (jeślijest)

protokół odbioru
fieśli jest)

Wańość
początkowa

nr OT

data przyjęcia
do użytkowania

nr inwentarzowy

. Dowód PK: nr,
data

o kwota

. konto

Roczna
stawka

amortyzacji

śRoDEKTRWAŁY Gr, ll, lV, Vlll

Bramawiazdowaz
napedami

Symbol KŚT: 220-

Faktura YAT nr 43110 z
dnia 18.12,2019 r.

Umowa nr 2012019 z
dnia 23.09,2019 r.

Protokół końcowego
odbioru robót
budowlanych z dnia
18.12.2019 r, (bez
uwag)

27 264,68zł- or-1812019

18,12.2019 r.

nr inwentazowy:
1l21220l673

PK276zdnia
31 ,12.2O19 r.

27 264,68ż

konto: 0'12-05-

02l081-05-02

4,5o/o

DELL lNsPlRloN
17 LAPToP

Symbol KŚT:
491 -*

. Faktura nr'19-
FVS/0344 z dnia
3,1 .0"t .2019 r.

5 193,97 zł oT -1l2019

01 .02.2019 r,

nr inwentazorvy:
1l41491l656

PK20 z dnia
01 .02.2019 r,

5193,97 ź

konto: 01 3-05-02-
04/081-05_04

a^o/

Senłer DELL
PowerEdqe &440.
Svstem
operacvinv.
oproqramowanie
dodatkowe

Klasyfikacja KŚT:
491 *

Faktura nr FV
271612019 z dnia
10.06,2019 r.

Umowa nr 1112019z
05.04.2019 r.

protokół zdawczo-
odbiorczy,,ilościowy"
senłera Dell
PowerEdgde T440
(brak uwag) z dnia
26.04,2019 r. Protokół
zdawczo-odbiorczy
,jakościowy" z dnia
30.04.2019 r.

(dostarczony sprzęt jest
zgodny
z wymaganiami).

77 791 ,35 zł or4412019

26,06,2019,

nr inwentarzowy:
1l41491l668

PK ,130 z dnia
26.06.20,19 r.

77 791 ,35 ż

konto: 013-0,1-02-
04/081 -01 -04

30%

Miernik predkości
naiazdowei 3D
Speed

Klasyfikacja KŚT:
800

Faktura VAT nr FVS
0502119 z dnia
29.08.2019 r.

6 150,00 zł oT-16l2019

29.08.2019 r.

nr inwentarzowy:
1lBlB00l670

PK 178 z dnia
29.08.2019 r.

6 150,00 zł

konto: konto: 013-
01 -02-08/081 -01 -

08

20%
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Nazwa
środka/wnip,

symbol KŚT

. Faktura

. Umowa 0eślijest)

o protokoł odbioru
(jeślijest)

Wartośc
początkowa

. nrOT

o data przyjęcia
do użytkowania

o nr inwentarzowy

. Dowód PK: nr,
data

r kwota

. konto

Roczna
staWka

amońyzacji

ZamiatarkaT-
B01l1

Klasyfikacja KŚT:
809

r Faktura VAT nr FV
04l19105100013 z dnia
16,05.2019 r.

10 094,73 oT-9/2019

,16.05.2019

nr inwentazowy:
1/B/809/664

10 094,73 20%

własne na materiałówopracowanle podstawie źródłowych

"Stwierdzono, ze: błędnie ustalono wańośc początkową środka tnłałego, tj. bramy wjazdowej. Zgodnie
z wyjaśnieniami Głównej Księgowej wańośó środka trwałego wyceniana jest w kwocie netto plus vat wg

struktury. Ustalono, że wzy wyliczeniu wartości środka trwałego przyjęto nieprawidłową kwotę netto

środka, a. 22 375,61 zł, zamiast 22 4O0,0a zł, W związku z powyzszym wańośc środka trwałego była
iiieprawidłowa. Powinna wynosic 27 294,40 zł, zamiasl 27 264,68 zł (fożnica 29,72 zł), Ponadto
ww. środek trwały zaliczono do rodzaju 220 KŚT,,autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe",

W opisie zawańym w obowiązującym rozporządzęniu w sprawie KŚT, przy rodzaju 220 nie ma
wyszczególnionych bram. Pismem przesłanym mailem w dniu 02,06.2Q20 r. Główna Księgowa
wyjaśniła: ,,W ewidencji pomocniczej środkow trwałych przypisano omyłkowo grupę 220 KST do środka
trwałego - brama wjazdowa nr 1/2/220/673 - stawka umorzenia 4,5%. Środek ten zostanie
przeniesiony dokumentem wewnętrznym w ewidencji - ŚaOnru TRWAŁE do grupy 291 KST. Stawka
umorzenia pozostaje bez zmian."

*"Ustalono, źe środki trwałe, takie, jak: DELL lNSPlRlON 17 LAPTOP oraz Serwer DELL PowerEdge
&440, System operacyjny, oprogramowanie dodatkowe zaliczono do rodzaju XŚr łgl ,,Zespoły
komputerowe". Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 r. w sprawie
Klasyfikacji Środków Tnłałych (KŚ! wprowadzono do stosowania Klasyfikację Środków Trwałych,
zwaną dalej "KST 2016", stanowiącą załącznik do rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w zycie
z dniem 1 stycznia 2017 r. W obowiązującym rozporządzeniu rodzaj KŚT 491 został zastąpiony
rodzajem KŚT 4B7 ,,Zespoły komputerowe", W związku z powyzszym stwierdzono, że Kontrolowany nie
dostosował rodzaju KŚT środkow trwałych do rodzajów KŚT wynikających z Rozporządzenia Rady
Ministrow zdnia 03.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Tnruałych (KŚl (Dz. |J. z2016 r,, poz,
1864) - dalejjako: rozporządzenie ws. KŚT.

Zakupione składniki majątku zostały ujęte w ewidencji środków tnruałych, Ewidencja środkow trwałych
zawierała m.in, takie elementy, jak: jednostka organizacyjna, data eksploatacji, numer inwentarzowy,
nazwa środka, grupa KŚT, wańośc inwentarzowa, umorzenie, stawka amortyzacyjna.
Wprowadzenie do ewidencji środkow trwałych udokumentowane było dowodami OT (przyjęcie środka
trwałego). Dowody OT wskazywały: numer dowodu, datę wystawienia, nazwę środka trwałego,
klasyfikację KŚT, wartość początkową, numer inwentarzowy, stopę % umorzenia, miejsce uzytkowania,
numer dowodu dostawy, numer i datę polecenia księgowania, podpis komisji przyjmującej środek
trwały.
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Likwidacia
Likwidacja zużytych składników majątku tnłałego powinna odbywać się według Zarządzenia Nr 40/2010

Dyrektora WORD z dnia 29,12.2010 r, w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem tnłałym,

inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w WORD (dalej jako:

lnstrukcja). Zgodnie z częścią lll lnstrukcji pn. Gospodarka składnikami majątku które nie są
wykorzystywane w realizacji zadań jednostki lub znajdują się w złym stanie technicznym: jeżeli

w jednostce występują składniki majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadan
jednostki lub znajdują się w złym stanie technicznym Dyrektor WORD powołuje 3 osobową komisję,

której zadaniem jest dokonanie oceny przydatności tego majątku. Komisja dokonuje oceny składników

majątku ruchomego i sporządza z niej protokół zawierający wykaz zużytych i zbędnych składnikow

majątku oraz plopozycję co do sposobu zagospodarowania. Ostateczna decyzja o uznaniu składnika

majątku za zbędny lub zużyty oraz sposobie jego zagospodarowania należy do Dyrektora. Zbędne lub

zużyte składniki majątku ruchomego mogą byc przedmiotem sprzedaży, nieodpłatnego przekazania

innej jednostce lub darowizny. Zużyte składniki majątku, ktore nie zostaną zagospodarowane

w powyższy sposob, mogą byc zlikwidowane. Zgodnie z § 9 ust. '11 lnstrukcji Jednostka ma obowiązek

zamieśció na swojej stronie internetowej wykaz mienia zużytego i wykaz mienia zbędnego. Ustalono,

źe na stronie internetowej nie został zamieszczony ww. wykaz.

Ustalono, że w 2019 r. dokonano likwidacji środków trwałych. Na podstawie osądu eksperckiego,

szczeg ółową ko ntrolę o bjęto l i kwid ację nastę p ujących środ kow trwałych :

. grupa B: Analizator wydechu Alcoquant 6020 o wańości początkowej 2 110,60 zł, nr inwentarzowy

1 l8l8001512. Stwierdzono, że:

Zarządzeniem nr 32I2019/ADM Dyrektora WORD w Słupsku z dnia 05,08.2019 r. w sprawie:

powołania komisji do dokonania oceny przydatności niewykozystanego majątku WORD Słupsk:

analizator wydechu AlcoQuant 6020, powołano komisję w składzie 3 osob.

w dhiu o5.08.2o19 r., powołana komisja sporządziła Protokół likwidacji środków tnłałych. Komisja

uznała urządzenie za zbędne i nieprzydatne w WORD i zaproponowała przeznaczyc urządzenie do

likwidacji, darowizny. W związku z brakiem podobnych urządzeń na rynku wtórnym komisja

zaproponowała określenie wańości rynkowej uuądzenia na poziomie 500,00 zł. Dyrektor

zatwierdził likwidację.
Sporządzono LT-3/2019 z dnia 05.08.20,19 r. Dokument zawierał: nazwę oraz dokładny adres
jednostki wystawiającej LT, numer identyfikacyjny dokumentu oraz jego datę wystawienia, nazwę

likwidowanego środka tnłałego oraz jego numer inwentarzowy, ożeczenie komisji likwidacyjnej

zawierające powod jego likwidacji, podpisy osób wchodzących w skład komisji likwidacyjnej.

Zgodnie z lnstrukcją darowizna powinna nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego
otrzymaniem mienia, złażony do Dyrektora WORD, Wniosek winien zawieraó, takie elementy jak
np. nazwa, adres i siedziba wnioskodawcy lub określenie mienia, o ktory występuje wnioskodawca.

Nieodpłatnego przekazania dokonuje sĘ na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Kontrolowany nie przedłozył przedmiotowego wniosku, złozonego przez zainteresowanego do

Dyrektora WORD, co jest niezgodne z § 9 ust. 12 lnstrukcji. Okazano jedynie Protokół przekazania
_ przejęcia pT-3l2o19 z dnia 05.08.2019 r. Protokół posiadał następujące informacje: nazwę oraz

adres jednostki, na jakiej podstawie następuje przekazanie, cechy przekazywanego środka

tnłałego, tj nazwę, nr inwentarzowy, wańość początkową, podpisy osoby przekazującej

i przyjmującej (Komenda Miejskiej w Słupsku).

w dniu 21.08.2019 r, zawarto Umowę darowizny nr UD-14l2019 pomiędzy WORD w Słupsku

a Komendantem, Wojewódzkim Policji w Gdańsku. Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy:

Darczyńca oświadcza, iz jego wolą jest, aby przedmiot darowizny został przekazany na rzecz

Komendy Miejskiej w Słupsku.
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Grupa 6: Projektor EPSON o wartości początkowej 5 099,00 zł, nr inwentarzowy 11616621334.
Stwierdzono, ze:

w dniu 18.04.2019 r, komisja sporządziła Protokoł likwidacji środków trwałych (sposób
zagospodarowania sprzętu: utylizacja). Jednocześnie należy zauważyó, ze skład komisji nie został
określony przez Dyrektora zarządzeniem lub innym aktem powołującym, Kontrolowany nie
przedłożył zadnego dokumentu powołującego komisję likwidacyjną, co jest niezgodne z § 9 ust. 1

lnstrukcji. Zgodnie z ww. regulacją: jeżeli w jednostce występują składniki majątku ruchomego,
które nie są wykorzystywane w realizacji zadań jednostki lub znajdują się w złym stanie
technicznym Dyrektor WORD powołuje 3 osobową komisję, której zadaniem jest dokonanię oceny
przydatnościtego majątku. Skład komisji ustalany jest bieżąco,
Przedłozono Wykaz sprzętu przekazanego do zakładu utylizacji w dniu 24.05,2019 r,

Sporządzono LT-112019 z dnia 28.05.2019 r. Dokument zawierał: nazwę oraz dokładny adres
jednostki wystawiającej LT, numer identyfikacyjny dokumentu oraz jego datę wystawienia, nazwę
likwidowanego środka tnłałego oraz jego numer inwentarzowy, orzeczenie komisji likwidacyjnej
zawierające powód jego likwidacji, podpisy osób wchodzących w skład komisji likwidacyjnej.

Likwidację przeprowadzono zgodnie z procedurami obowiązującymi w WORD w Słupsku, z wyjątkiem
uchybień opisanych powyżej.

Dowód kontroli nr 1 [kań 44] stanowią: Zarządzenie Nr 40/2010 Dyrektor WORD z dnia 29.12.2010 r, w sprawie
instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności
za powierzone mienie w WORD, Zestawienie środkow - sfan na dzień 31 grudnia 2019 roku (wydruk z dnia
19.05.2020 r.), Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych za okres od 2019/1a01 do 2019ĄZ37 dla kont od
01't do 013 (wydruk z dnia 19.05.2020 r.), Tabela roczna amortyzacji- rok obrachunkowy 2019 dla grupy od 1 do 8
(wydruk z dnia 18.05.2020 r.), Wyjaśnienie Głównej Księgowej dot. grupy 6 środków trwałych (email z dnia
29.05.2020 r.), PK 279 z dnia 31.12.2019 r., Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych za okres od 01.12.2019
r. do 31.12.2019 r. dla konta 020 i 070 (wydruk z dnia 18.05.2020 r.), PK79 z dnia 31 .05.2020 r,, PK 78 z dnia
31.05.2020 r., Tabela roczna zmian stanu środków - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku dla grupy 8 (wydruk z
dnia 06.04,2020 r.), Zestawienie obrotow i sald kont analitycznych za okres od 2019/1a01 do 2019/1Z37 dla konta
015-??-??-08 (wydruk z dnia 03.06.2020 r,), Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych za okres od 2019/12/01
do 2019/12/37 dla konta 013-??-??-06 oraz 060-06 (wydruki z dnia 04.06.2020 r.), Tabela roczna zmian stanu
środków - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku dla grupy 6 (wydruk z dnia 28.05.2020 r.i 06,04.2020 r.),LE-2l2019
z 31.05.2019 r., Wyjaśnienie Głównej Księgowej dot. grupy 220 KŚT., Faktura VAT nr 43tlQzdnialB.12.2O19 r., oT-
1812019zdnia18.12.2019 r. wrazzZestawieniem danych środka, email od Głównej Księgowej z dnia 02,06.2020 r. dot.
komisji likwidacyjnej, OT-14l2019 z dnia 26,06.2019 r. wraz z Zestawieniem danych środka, QT-112019 z dnia
01,02.2019 r., PK 35 z dnia 28.02.2019 r., Wyjaśnienie Głównej Księgowej z dnia 04,06.2020 r. dot. grupy 6
Środków trwałych wraz z Zestawieniem obrotow i sald kont analitycznych za okres od 2019/12/01 do 2019/12/31
dla konta 015-??-??1?? (wydruk z dnia 08,06.2020 r.).

2.3 Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień
publacznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto

2.3.1 Plan zamówień pub!icznych

Kontrolowany nie sporządził planu zamówień publicznych na2019 r., o którym mowa w ań. 13a ustawy
Pzp gdyż nie planował i nie realizował w 2Q19 r. zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych. Na stronie BlP zamieszczono informację o treści: ,,Na podstawie art. 13a ustawy
Prawo zamowień pubticznych Wojewódzki Oś;rodek Ruchu Drogowego w Słupsku informuje, że
w planie postępowań o udzielenie zamowień na rok 2019 nie ma zaplanowanyah żadnych postępowań
o waftości powyżej 30.00a euro".
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2.3.2 Sprawozdawczośó

Roczne sprawozdanie o udzielonych w 2019 roku

Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2020 r. (nr

określonym !v ań. 98 ust. 2 ustawy Pzp.

zamówieniach zostało złożone do Prezesa Urzędu
referencyjny ZP-SR/100250-2019), tj. w terminie

Zgodnie z ww. Sprawozdaniem oraz Oświadczeniem Dyrektora, WORD nie pzeprowadził w 2020 r,

zamowień o wartości przekraczĄących kwotę 30 000 euro netto. Wańośc zamowień udzielonych

z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp wynosiła 809 845,64 zł netto.

Na kwotę zamowień do 30 000 euro wykazanych w TabeliX składały się:

- umowy zlecenia 50 754,05 zł (Rejestr umów zleceń 2019 rok),

- umowy zawarIe w 2019 roku 466 720,26 zł (Rejestr umów 2019 rok),

- umowy bez przetargu 239 328,43 zł (Rejestr przeprowadzonych i udzielonych zamówień
publicznych do 30 000 euro),

- faktury przelewowe i zlecenia 43721,B1 zł (Rejestrfaktur przelewowych),
_ zakupy gotówkowe (bez umów i zleceń) 9 321,09 zł (Rejestr pn. zakupy gotówkowe).

2.3.3 Zamówienia publiczne o waŃości powyżej 30 000 euro netto

W9RD w 2019 r. nie przeprowadzał żadnego postępowania o wańości powyzej 30000 euro netto

iw związku z tym, nie dokonano weryfikacjizamówień w tym zakresie,

Dowód kontroli nr 2 [kań 1] stanowi: Oświadczenie Dyrektora WORD z 18.05.2020 r.

2.3.4 Piawidłowośó dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto

2.3,4,1 MetodoIogia doboru próby

Weryfikacji poddano dokumentację 2 postępowań. Doboru dokonano na podstawie osądu eksperckiego

biorąc pod uwagę wańośó zawańych umów oraz termin przeprowadzenia postępowań (l i ll kwańał

2019 r., zamówienia wybrane z Rejestru przeprowadzonych i udzielonych zamówień publicznych

do 30 000 euro poz.21 i 32). Kontrolą objęto następujące postępowania:

1 . Zamówienie pn. ,,Dostawa serwera aplikacji wraz z oprogramowaniem"

2, Zamowienia pn. ,,Usługi ubezpieczenia floty"

2.3'4.2 Procedury wewnętrzne

W zakresie dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro obowiązywało: Zarządzenie nr 16l2014lZP

Dyrektora WORD z dnia 10,04.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami
publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczające1 30 000 euro wraz z Aneksem nr 1

wprowadzonym w dniu O3.11,2015 r. (dalej jako: Regulamin).

procedury udzielania zamówień określono w nizej podanych przedziałach wartościowych:

1) zamówienia o wańości do 500,00 euro (do zamówień nie stosuje się zapisów ww. regulaminu),

2) zamówienia o wańości powyzej 500,00 euro do 5 000 euro,

3) zamówienia o wańości powyzej 5 000 euro do 30 000 euro.
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2,3.4,3 Poprawność udzielania zamówień

Ad. 1, Zamówienie pn, *Dostawa serwera aplikacjiwraz z oproqramowaniem"

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że:

w dniu 12.03.2019 r, zaproszenie do składania ofert przesłano e-mailem do 4 potencjalnych
Wykonawcow oraz zamieszczono na stronie internetowej BlP (wyznaczono termin na żożenie
ofert do 15.03,20'19 r. do godz. 12:00, kryterium oceny ofert: cena 100%),

- pismem z dnia 14.03.2019 r. (wpływ do WORD w Słupsku w dniu 15.03.2019 r.) jeden
z Wykonawców zwrócił się do Zamawialącego z pytaniem do szczegołowego opisu przedmiotu
zamówienia, W dniu 15.03.2019 r. udzielono odpowiedzi i dopuszczono zmianę opisu przedmiotu
zamówienia oraz przedłużono termin składania ofert do 19.03.2019 r. do godz. 12.00. W tym celu
wysłano do 4 potencjalnych wykonawców nowe zaproszenie do składania ofert oraz zamieszczono
zaproszenie na stronie internetowej BlP,
w postępowaniu złożono 3 oferty:
r Rams Data Sp. z o. o., ul. Sęczkowa 27e, 03-986 Warszawa (cena: 77 195,Q0 zł netto,

94 949,85 zł brutto);
. NB|T Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o, ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice (cena: 68 445,00 zł

netto, 84 '187,35 zł brutto, oferta wybrana);
. g. lT Solutions Michał Daszkiewicz, Malina 62, 99-300 Kutno (cena:74352,00 zł netto,

91 452,96 zł brutto),

- w dniu 21.03.2019 r, wezwano vwv. Wykonawców do uzupełnieniazłożonej ofeńy w terminie do
25,03.2019 r, (email). W odpowiedzi na wezwanie ofertę uzupełnił tylko jeden Wykonawca: NBlT
Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o, ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice (email z dnia 25.03.2019 r.),

w dniu 29.03.2019 r. sporządzono Notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia
o waftości od 500 do 30,00 euro, która została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr '1 do Regulaminu. Notatka została zaakceptowana w dniu 01 .04.2019 r. przez
p.o. Dyrektora WORD w Słupsku,

- w dniu 01 .04.2019 r. zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczono na stronie internetowej BlP
oraz przesłano e-mailem do Wykonawców,
w dniu 05,04.2019 r. zawańo Umowę nr 1112019 z NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o,

ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice (termin wykonania umowy: 21 dni od dnia podpisania umowy,
tJ, 26.04.2019 r., wańośó zamówienia: dostawa seruera: 63 245,00 zł netto, U.77 791,35 zł brutto
oraz szkolenie dla administratorów: 5 200,00 zł netto, tj. 6 396,00 zł brutto; łączna wańośc
zamówienia: 68 445,00 zł netto, tj. 84 1 87 ,35 zł brutto),

w dniu 26.04.2019 r. sporządzono Protokół zdawczo-odbiorczy ,,ilościowy" serwera Dell
PowerEdgde T440 (brak uwag). W dniu 30,04.2019 r. sporządzono Protokoł zdawczo-odbiorczy
,,jakościowy" serwera Dell PowerEdgde T440 (w Protokole wskazano, ze dostarczony sprzęt jest
zgodny z wymaganiami),

Ad, 2. ,,Usłuqi ubezpieczenia floty"

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że:

- przedmiot zamówienia stanowiło ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu WORD
w Słupsku OC, AC oraz NNW na okres 12 miesięcy,

- w dniu 11.04,2019 r. zaproszenie do składania ofert przesłano emailem do 6 potencjalnych
Wykonawców (firm i brokerów ubezpieczeniowych) oraz zamieszczono na stronie internetowej BlP
(wyznaczono termin na złożenie ofeń do 17.04.2019 r, do godz. 10:00, kryterium oceny ofeń: cena
100%),
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w postępowaniu złożono ,1 ofeńę:
. UN|QA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź,
Przedstawiciel w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok (cena: 42706,00 zł brutto,

w tym OC: 8 829,00 zł, AC: 33 365,00 zł, NNW: 512,00 zł).
sporządzono Notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku zamowienia o waftości od 500
do 30.00 euro, która została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w zalączniku nr 1 do

Regulaminu. Notatka została zaakceptowana w dniu 19.04.2019 r. przez p.o. Dyrektora WORD
w Słupsku, Stwierdzono, że w ww. Notatce wskazano nieprawidłową wartośc szacunkową
zamówienia w euro: tj przeliczono wańośó zamówienia wg kursu 4,1749 podczgs, gdy

w momencie przeprowadzenia postępowania obowiązywał kurs euro: 4,31 17. Powyższe nie miało
wpływu na wynik postepowania,

zawiadomienie o wyborze oferty przesłano emailem do Wykonawcy onz zamieszczono na stronie
internetowej BlP,
w dniu 23,04.2019 r, zawańo Umowę nr 1212019 z UN|QA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,90-520 Łodż, Przedstawiciel w Białymstoku, ul. Lipowa 51,

15-424 Białystok (cena: 42706,00 zł brutto, w tym OC: 8 829,00 zł, AC 33 365,00 zł, NNW:
512,00 zł, czas trwania umowy: na czas określony 12 miesięcy, w terminie od dnia 25.04.2019 r.

do 24.04.2020 r.).

Zamowień dokonano zgodnie z obowiązującymi w WORD regulacjami wewnętrznymi

dot. dokonywania zakupów do kwoty 30 000 euro.

Dowód kontroli nr 3 [kań ,l] stanowi: Notatka z pneprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o waftości od
500 do 30,00 euro (ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów),

2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - prawidłowośó dokonywania odpisów,
naliczania i wypłacania świadczeń

2.4.1 Podstawa prawna naliczania odpisu na ZFŚŚ

Zasady dokonywania odpisu na tworzony w WORD Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych zawarte
sąw przepisach Ustawy zdnia4marca 'l994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.

z2019, poz.1352- dalejjako: ustawa o ZFŚS).
Wysokośó odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego, zgodnie z ań. 5 ust, 2 ustawy
o ZFŚŚ, wynosi 37,5oń ponizejwskazanych kwot. l tak:

a) w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r, ustala się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., tj. w wysokości
3278,14 zł - 37,5 o/o kwoty 3278,14 zł, czyli 1229,30 zł na rok, proporcjonalnie przez
7 miesięcy w roku, czyli 1 229,30 zł :12 m-cy x 7 m-cy = 7 17,09 zł,

b) w okresie od ,1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. o wynagrodzenie miesięczne
w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3 389,90 zł (ań. 5h ustawy
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 2019 r., poz,

1352 ze zm.) - 37,5% kwoty 3 389,90 zł, czyli 1271,21 zł na rok, proporcjonalnie przez
5 miesięcy w roku, czyli 1 271 ,21 zł ,. 12 m-cy x 5 m-cy = 529,67 zł.

Łacznie wvsokośc roczneqo odpisu na iedneqo pracownika w 2019 roku wvnosił 1 246,76 zł,
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Pracodawca może zwiększyć odpis:
na każdą osobę zatrudnioną niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym o 6,250/o

kwoty bazowej (art.S ust,4 ustawy o ZFŚS),
na emeryta i rencistę nad którymi sprawuje opiekę socjalną o 6,25o/o kwoty bazowej (ań.5 ust.5
ustawy o ZFŚS)

Zatem wysokość odpisów na emerytow oraz zwiększen na osoby niepełnosprawne w 2019 roku wynosi:
a) w okresie styczeń - lipiec 6,25 o/o kwoty 3 278,14 zł, czyli 204,88 zł na rok, proporcjonalnie

przez7 miesięcy w roku, czyli 204,88 zł : 12 m-cy x 7 m-cy = 119,51 zł,

b) w okresie sierpień - grudzień 6,250ń kwoty 3 389,90 zł, czyli 211,B7 zł na rok, proporcjonalnie
przez7 miesięcy w roku, czyli 211,87 zł:12 m-cy x 5 m-cy = 88,28 zł.

Łącznie wysokość roczneqo odpisu na każdeqo emeryta oraz zwiększenia na kazda osobe
niepełnosprawną wynosiw 20,19 roku kwotę 207,79 zł.

2.4.2 Dokonywanieodpisów

Jednostka zaplanowała na 2019 rok zatrudnienie pracowników w wysokości 28 etatów. Jedna
zatrudniona osoba posiadała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Ponadto
WORD obejmował opieką ,l4 emerytow.

Wysokość rocznego odpisu na ZFŚS obliczono na kwotę 37 493,60 zł, z czego:
./ Pracownicy
,/ Emeryci

28 x 1 229,30 zł = 34 420,40 zł
14 x204,88 zł = 2 868,32 zł

ł Niepełnosprawni 1 x204,8B zł = 204,88 zł

WORD dokonał odpisow na ZFŚŚ w wielkości wynikającej z przepisow art, 5 ust.2 ustawy o ZFŚS,
W dniu 05,03.2019 r. całość rocznego odpisu została przekazana na rachunek bankowy ZFŚS
(WB 4/2019).

Jednostka dokonała korekty:

ł W dniu 06.'11.2019 r, na kwotę 533,01 zł (WB 4012019). Dopłata stanowi rożnicę między kwotą
dokonanego odpisu a kwotą wynikającą z przeliczenia odpisu zgodnie z ań.Sh ustawy o ZFŚS.
WORD na podstawie przepisów art. 5h ust.3 ustawy o ZFŚS miał obowiązek przekazac te środki
na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 31 pażdziernika 2019 r.

Jednostka dokonała korekty odpisu na ZFŚS niezgodnie z przepisami art. 5h ust.3 ustawy
z dnia 4 marca 1994 r, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tj. 6 dni po wyznaczonym
terminie.

,/ W dniu 05.12.2019 r. na kwotę 698,20 zł (WB 4412019). Dopłata wynika z zestawienia ilości
pracownikow faktycznie zatrudnionych w 2019 roku w WORD (2B,56 etatów) z ilością pracownikow
stanowiących podstawę dokonania odpisu (28 etatów). Dostosowano wysokośó odpisów Qo
faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zdnia 9 marca 2009 (Dz.U. z2009, poz.43, Nr,349).

2.4.3 Wydatkowanie środków ZFŚŚ

W WORD w 2019 roku obowiązywało Zarządzenie nr 13l2014lALL Dyrektora WORD w Słupsku z dnia
19,03,2014 r. w sprawie aktualizacji i ujednolicenia Regula'minu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Regulamin określa zasady przyznawania środkow z funduszu uprawnionym osobom
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na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz warunki korzystania ze świadczeń
ZFss

Wydatkowanie środkow ZFSS.

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci imłodziezy 2295,aa zł

- Dopłata do wypoczynku urlopowego 10 000,00 zł

- Świadczenia rzeczowe i pieniężne 23 220,00 zł
*- Pomoc dla emerytow 2 800,00 zł

-_ Zapomogi 1 000.00 zł
RAZEM 39 315,00 zł

Zgodnie z obowiązującym w WORD Regulaminem ZFŚS decyzje dotyczące podziału środkow ZFSS
podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinir zespołu zwanego Komisją Socialną, złożonego z 3 osob,

- pracownika odpowiedzialnego za splawy pracownicze * Pani
- pzedstawiciela załogiwybranego pnez pracowników - Pan ka (Zarządzenie

Nr 38/2018/IVALL Dyrektora z dnia 0B.10.2018 r.),

- przedstawiciela pracowników lvqi,znaczonega przez Dyrektora WORD * Pani -,

(Zarządzenie Nr 7/201 0 Dyrektora z dnia 24.02.2010 r.).

Kontrolą pod względem poprawności wydatkowania środków ZFŚS objęto świadezenia rzeczowe
i pieniężne/ pomoc dla emerytów.

Zapomoqa z okazii Świat Wielkanocnvch - 5 8B0 zł

Na podstawie Wniosku Komisji Socjalnej o zapomogę z akazji Świąt Wietkanocnych Dyrektor WORD
przyznał świadczenia świąteczne pracownikom w'wysokościod 210 zł do 290 zł, Wysokość świadczeń
uzaleźniona została od wysokośei dochodów wykazanych przez pracowników w oświadczeniach.
Ustalono, źe zapomoga z okaĄi ŚwiątWelkanocnych nie objęła emerytów,

Zapomooa z okazii Świat Bozeoo Narodzenia - 20 140 zł

Na podstawie Wniosku Komisji Socjalnej o zapomogę z okazji Świąt Bo:żego Narodzenia Dyrektor
przyznał pomoc świąteczną dla pracowników w wysokości od 500 do 700 zł, dla emerytow w wysokości

nizszej _ od 2,t0 do 350 zł oraz dla dzieci pracowników w wieku do ,l5 roku życia paczki świąteczne

w wysokości od 80 do 100 zł, Wysokość przyznanej zapomogi uzależniono od dochodów
pracown ików/e m erytow.

WORD wydatkuj,ąc środki ZFŚS w nierówny sposób potraktował pracowników i emerytów. Zgodnie
z zapi§ami Regulaminu ZFŚS zarówno pracownicy jak i emeryci to osoby upoważnione do korzystania
ze świadczeń.

Regulamin ZFŚS jednostki powinien określać jednolity katalog świadczeń oraz kryteria ich uzysklwania

dla wszystkich osób uprawnionych do korzystania z niego, Emeryci i renciści * byli pracownicy,

w Regulaminie ZFŚS, ,muszą mieć zapewnione takie §arne uprawnienia do świadczeń co pracownicy,

a decyzja o ich przyznaniu uzależniona musi byc od sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej

uprawnionej osoby. Ponadto nateźy zwrócić uwagę na fakt, ze prżyznawanie śWiadczeń w olłresie

światecznym powinno wynikać nie z eamej racji istnienia świąt, lecz z uwagi na zwiększone w tyrn

okresie wydatki, wpływające na sytuację materialną osób uprawnionych. Szczegółną zatem troską
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powinni byc objęci emeryci, którzy wyltazują znacznie nizsze dochody netto od osób czynrłie
pracujących zawodowo.

Świadczenia świąteczne przyznawane przez WORD dyskryminują jedną z grup społecznych,

§. emerytow, co jest §przeczne z zasadą przyznawania świadczeń wg kryterium socjalnego, o klórym
mowa w ań. 8 ust" 1 ustawy o ZFŚ$, Zgodnie z tym artykułem ,,Fnyznawanie ulgowych u§ug
i świadczeń oraz wysakość dapłat z Funduszu uzależnia slg od syłuacji życławej, radzinnaj
i materiatnej osaby uprawnionej do korzystania z Funduszll;" Przynależność do określonej grupy
społecznej (!v tym przypadku do grupy emerytów, rencistów) nie slanowi kryterium soejalnego. .

Dowód kontroli nr 4 kań [16] stanowi: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczęń Socjalnyó

WORD przyznĄąc zapomogi w okresie Świąt Wielkanocnych pominął grupę emerytów, a w okresie
Świąt Bożego Narodzenia dokonał wypłat wg tabel odmiennych dla pracowników oraz emerytów,
co jest n.iezgodne z art, 8 ust, 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r: o zakładowyrn funduszu świadczeń
socjalnych (t,j. Dz. U, z2a19 r., pQz.1352),

2.5 Funkcjonowanie systemu kontroli aarządczej w obszapE śrgdowisko wewnętrzne.

Kontrolą objęto wszystkie standardy wymienione ,w Komunikacie nr ż3 Ministra Finansow
ws. sta nda rdów ko ntrol i zarządc:zej w obszarze środowisko wewn ętf żne, tj. :

1) Przestrzeganłe wańości etycznych,
2) Kompetencje zawodowe,
3) §truktura organizacyjna,
4) Delegowanie uprawnień.

2.5,1 Peestneganie wańości etycznyclt

W badanym obszarze zastosowanie ma procedura wewnętrzna, wprowadzona Zarządzeniem
Nr 1412010 Dyrektora WORD w Słupsku z dnia 19.07.20,10 r, w sprawie ustalenia zasad kontroli
zarządczĄ, Załącznik nr 2 do ww. procedury,§tanowi Kodeks etyki pracawników WORD SłupsŁ

Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. Kodeksu Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki
niezwłocznie po zawarciu pierwszej umówy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.
Do kontroli wybrano 4 losowo wybr.ane osoby z ,,Wykazu osób nowo zatrudnionych w WQRD,§lłpsk
w 2a19 r. - procedura naboru", (poz.1, 2,6'i7 z łisty), Ustalono, ze osoby te podpisały oświadczenie
o zapoznaniu sie z_ Kode_kqgm Etvki, zoodnie ze wzorem zamieczcz,anym w Kodeksie Etyki, Ponadto
Pani kierownik działu kadr, zamówień publiczrtych, kontroli
i statystyki - poinformowała w e-mailu z dnia 18.05,2020 r., iż ,,Rażdy z pracowniików ma w aktaah
osabowych padpisane przez siebie - kodeŁs etykiwg załącznika z astailniej Etrlny."

Dowód ltontroli nr 5 [kań 1] stanowi: e mailZastępcy Dyrektora WQRD w Słupsku z dnia 18,05,2020 r.

2.5.2 Kompetencjezawodowe

W badanym obszarze zastosowanie ma procedura w€wnętrzna, wprowadzona Zanądzeniem
nr 22/2a19/ALL Dyrektor WORD w Słupsku z dnia 15.a5.2019 r, w sprawie ujednoliconej wersji
Regulaminu Pracy iWynagradzania WaRD §lłpsł z 15 maja 2a12 roku. W Rozdziale l, § 2 zawarto
Podstawowe zasady zatrudniania pracowników - Regułamin Zatrudniania (dalej jako: Regulamin
Zatrudnienia), Regulamin Zahudniania stanowi, iż: rekrutacja pracowników na dane stanowiska
następuje w trybie zwyczajowo przyjętym, tj. poszukiwania kandydatów w Urzędzie Pracy, ogłoszenia
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w lnternecie lub w lokalnych środkach przekazu, spośród podań złożonych do WORD w trybie

indywidualnym. W przypadku większej liczby osób zgłaszĄąeych się do pracy na określonym

stanowisku, ostateczną decyzję w sprawach zatrudnienia podejmuje Dyrektor WORD w oparciu

o posiadane dokumenty osobowe. Podstawową formą podjęcia przez Dyrektora decyzji jest rozmowa

kwalifikacyjna z kandydatem do zatrudnienia.
Zgodnie z Komunikatem Ministra Finansow Nr 23 ws. standardów kontroli zarządczej - w ramach
standardu nalezy zadbac, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności

i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniac powierzone zadania. Proces
zatrudnienia powinien być prowadzony w sposob zapewniający wybor najlepszego kandydata na dane
stanowisko pracy. Nalezy zapewnić rozwoj kompetencji zawodowych pracownikow jednostki i osób
zarządzających.
Z uwagi na powyższe zweryfikowano kompetencje zawodowe, w tym proces zatrudnienia osób
przyjętych do pracy w roku 2019, Na podstawie przesłanego e-mailem ,,Wykazu osób nowo

zatrudnionych w WORD Slupsk w 2019 r. - procedura naboru" ustalono, że w 2019 r.

do pracy przyjęto łącznie 7 osób. Zweryfikowano proces naboru oraz kwalifikaĄe 2losowo wybranych

osób, tj. osoby zatrudnionej na stanowisku egzaminatora lV stopnia (poz. 1 z wykazu) oraz osoby
zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracji, szkoleń i BRD (poz. 2zwykazu).

Eqzaminator lV stopnia

. Nabór
Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do pracy na stanowisko egzaminatora kierowców i kandydatów

na kierowców prawa jazdy umieszczono w BlP w dniu 07.06.2019 r. Dodatkowo, w dniu 07.06.2019 r.

orazw dniu 05,07.2019 r., zgłoszono ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, a ofeńa
pracy ukazała się w Centralnej Bazie Ofert Pracy.
Ogłoszenie zamieszczone na stronie BlP zawierało m.in.:

nazwę jednostki,

określenie stanowiska pracy,

określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy (m.in. odniesienie do wymagań
wskazanych w ań. 58 ustawy o kierujących pojazdami, czas pracy, wskazanie zakresu zadan
wykonywanych na stanowisku).

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora WORD z dnia 22.05.2020 r,: ,,(...) po dwukrotnym ogłoszeniu oferty
pracy w Urzędzie Pracy, która dostępna była od 07.06.2019 r. do 04.08.2019 r. nie tylko w Słupsku, ale

i całej Polsce, WORD otrzymał kilka zgłoszeń (maile, telefony) osob zainteresowanych z całej Polski.
Dodatkowo informacja o naborze była umieszczona na stronie internetowej BlP WORD oraz na

www.Ward.§luB§ŁB!. Osoby zainteresowane dzwoniĘ zadając pytania, Rozmowy telefoniczne wstępne
prowadzone były z pracownikiem kadr Panią Anną Zaczek albo tylko bezpośrednio z Dyrektorem
WŻRD. Z rozmów telefonicznych, bądź spotkań nie były sporządzane notatki. (,,,) Odbyło się teZ kilka
spotkań z kandydatami na stanowisko egzaminatora, jednakże możliwe do zaoferowania warunki nie
były satysfakcjonujące dla zainteresowanych, (,..) Kilkoro kandydatów pytających o ofeftę nie było
wpisanych na aktualną /isfę egzaminatorów prowadzoną przez Marszałka Wojewodztwa: brak
aktualnych oneczeń lekarskich lub psychologicznych, lub brak warsztatów doskonalenia zawodowego
egzaminatorow, przez co zostali wykreśleni z listy. Dopiero kandydatura Pani (...) po zdanym we

wrześniu egzaminie weryfikującym i uzyskaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów oraz po
p rzep row ad zo n ych ro z m ow ach s peł n iła wy m a g a n e w a ru n ki o raz ocze kiw a n i a" .

o Kwalifikacje

Osoba zatrudniona na stanowisku egzaminatora posiadała Zaświadczenie Nr 8/201 o wpisie
do ewidencji egzaminatorów (data wpisu do ewidencji: 25.09.2019 r.). Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy

o kierujących pojazdami, ewidencję egzaminatorów prowadzi marszałek województwa właściwy
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ze względu na miejsce zamieszkania, który, m.in. wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji
administracyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art, 58 ust, 1 pkt ,1-9. Art. 58 ust. 1

pkt 1-9 wyzej cytowanej ustawy stanowi katalog wymagań stawianych wobec egzaminatorów.
Z powyższego wynika, że skoro pracownik widniał w ww. ewidencji, to fakt wpisu poświadcza wszystkie
stawiane przed nim wymagania co do nabycia uprawnienia egzaminatora.

Specialista ds, administracji, szkoleń i BRD

. Nabór

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora WORD z dnia 22.05.2020 r.: ,, (.,.) w przypadku zatrudnięńia Pani
(...), WORD Słupsk wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku o zorganizowanie
stażu. Ogłoszenie znajdowało się na stronie internetowej PUP, ktore kierowało osoby bezrobotne
do odbycia stażu, z ktorymi przeprowadzane były rozmowy wstępne z pracownikiem kadr Panią Anną
Zaczek albo tylko bezpośrednio z Dyrektorem WORD. Z rozmow telefonicznych z zapytaniami o ofertę,
bądź spotkań nie były sporządzane notatki. Po wyborze kandydatki podpisano umowę z PUP Słupsk na
zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej, w której WORD zobowiązał się (w § 2, pkt 5
przedmiotowej umowy) do zatrudnienia osoby na umowę o prace po odbyciu stażu",

Ponadto przedłożono, m.in,:

- Ogłoszenie: Oferta pracy dla stażysty - pracownik biurowy z dnia,18,06.2019 r., zamieszczone na

stronie BlP,
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia 17.06.2019 r,,

Umowę nr: lR.533.2.11312019 w sprawie organizacji stazu dla osoby bezrobotnej, zawarlą w dniu
30,07.2019 r. (termin stażu: 12.08.2019 r. do 30.11.2019 r., stanowisko: pozostali pracownicy
obsługi biurowej), Zgodnie z § 2 ust. 5 umowy: po upływie umowy o podjęcie stażu zawodowego
przez osobę bezrobotną organizator zatrudni skierowane osoby bezrobotne na umowę o pracę
w peiłnym wymiarze czasu pracy na okres, nie krótszy niż lrzy miesiące.

. kwalifikacje

Ustalono, że pracownik został zatrudniony w dniu 02.12.2019 r. na stanowisku specjalisty
ds. administracji, szkoleń i BRD. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Wynagradzania,
wprowadzonego Zarządzeniem nr22/2019/ALL Dyrektora WORD w Słupsku z dnia 15.05.2019 r.

w sprawie ujednoliconejwersji Regulaminu Pracy iWynagradzania WORD Slupsk z 15 maja 2012 roku
osoba zatrudniona na stanowisku specjalista powinna posiadać wykształcenie: wyzsze lub średnie (staz
pracy nie jest wymagany). W dn|u 25,95.2020 r. Dyrektor WORD w Słupsku oświadczył, że: ,,(...)
pracownik- (...), zatrudniony 02.12.2019 r. na stanowisku specjalisty do spraw administracji, szkoleń,
bezpieczeństwa ruchu drogowego spełnia wymagania określone w Regulaminie Wynagradzania,
tj. posiad a od powied n ie kwalifikacje".

Ustalono, ze nabor na wolne stanowiska pracy w WORD w Słupsku jest otwarty i konkurencyjny.
Proces naboru został przeprowadzony i udokumentowany z9odnie z procedurą wewnętrzną
obowiązującą w jednostce,

RozwóLkom peten ci i zawod owvch pracown i ków ied noqtki i osób za rządzających

Kontrolowan y pzedłożył:
Zarządzenie nr 2112016 Dyrektora WORD w Słupsku z dnia 14.09.2016 r, w sprawie przyjęcia
procedury szkoleń pracownikow WORD Słupsk.

,,Plan szkoleń pracownikow WORD na 2019 rok" - propozycja * zapoIrzebowanie pracowników
merytorycznych wraz z aktualizacją Planu na dzień 21.03.2019 r, Na podstawie zaktualizowanego
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planu ustalono, że szkolenia zaplanowano dla '17 osób, szacowane wydatki zw. z realizaĄą
szkoleń określono na kwotę: 13 900,00 zł.

_ ,,Sprawozdanie z planu szkoleń pracownikow WORD za 2019 r." Sprawozdanie zawierało

szkolenia i webinaria, m.in. dla działów: kadry, zamówienia publiczne, kontrola zarządcza,

księgowośc, lT, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

Kontrolą objęto 3 losowo wybrane szkolenia, tj.:

szkolenie pn. ,,Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok oraz zasadY

rachunkowości obowiązujące przy otwarciu ksiąg rachunkowych w roku 2019 w jednpstkach

sektora finansów publicznych po zmianie przepisów": termin szkolenia 25.01.2019 r., Czas trwania:

6 godz., szkolenia dla 1 pracownika (księgowa). Na potwierdzenie pzedłożono, m,in.: Kańę

zgłoszenia na szkolenie z adnotacją kadr, ze szkolenie wpisuje się w Plan szkoleń na 20'19 r.,

Fakturę VAT nr FvĄ0oo5o7 tol2a19 z dnia 25,01.2019 r. (koszt: 440,00 zł brutto) oraz ceńyfikat,

- szkolenia pn. ,,Nowe zasady prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązująclmi od

01.o1.2O1g r. przepisami": termin szkolenia OB.01.2019 r., czas trwania szkolenia: 5 godz.,

szkolenie dla 1 osoby. Na potwierdzenie przedłozono Fakturę nr RR/2019l01l3z dnia 07.01.2019

r. (koszt: 160,0o zł),Zaświadczenie Nr,10/Słupsk/Styczeń/2019. Szkolenie zostało ujęte w Planie

szkoleń na2019 r.,,

szkolenie uzupełniające dla diagnostow - termin szkolenia 12.12.2019 r., czas tnłania szkolenia:

6 godz., szkolenie dla 1 osoby, Na potwierdzenie przedłozono m.in.: informację o szkoleniu

z adnotacją z kadr, iź szko|enie przewidziane jest w planie szkoleń na 2019 r., zaŚwiadczenie

Nr 51/SEM/08/20,19 potwierdzające ukończenie seminarium dla diagnostów

w dniu 12.12.2019 r., Faktura 121lSZ19 (koszt: 310,00 zł brutto).

Zrealizowane szkolenia były zgodne z tematyką wskazaną w Planie szkoleń, co oznacza,

że pracownicy biorący w nich udział mieli mozliwośó rozwoju, poszerzenia i aktualizowania posiadanej

wiedzy i'umiejętności.

Dowód kontroli nr 6 [kań 3] stanowią: Oświadczenie Dyrektora z dnia25.05.2020 r., Wykaz nowo zatrudnionych

pracowników w 2019 r,, lnformacja na temat naboru od Dyrektora WORD w SłuPsku z dnia 22.05.2020 r,

2.5.3 Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna WORD została ukształtowana w oparciu o :

1) Statut nadany uchwałą Zarządu Województwa nr 188/2000 z dnia 15 września 2000 r.

2) Regulamin Organizacyjny, który wprowadzony został:

- Zarządzeniem Nr ZO|2O1B|ALL Dyrektora z dnia 30 maja 2018 r. - obowiązywał do 31 .O7,2019 r.

- Zarządzeniem Nr 25l2O19tALL Dyrektora z dnia 12lipca 2019 r, - obowiązywał od 01 .08.2019 r,

(zmiana: Zał. nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzony Zarządzeniem

Nr 44t2O19lALL Dyrektora z dnia 9 grudnia 2019 r.- obowiązujący od 01 .01.2020 r.).

Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną strukturę organizacyjną, zasady kierowania orazzakresy

działania komórek organizacyjnych WORD. W regulaminie wskazano, że jednostką kieruje

samodzielnie Dyrektor, który powoływany jest przez Zarząd WP. W okresie nieobecnoŚci DYrektora

jednostką kieruje Zastępca Dyrektora.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym DyrektorowiWORD podlegają:

,/ Zastępca Dyrektora,
,/ Pion obsługi ogolnej,
./ pion działalności pozaegzaminacyjnej,
,/ pion działalności egzaminacyjnej.
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Kontrolujący poddali weryfikacji prawidłowość umiejscowięnia w struktuae następujących stanowisk
poprzez kontrolę zakresow czynności niźej wym ienionych pracown ików:

1) Egzaminator Pan bezpośrednio podlega Kierownikowi działalności
etzaminacyjnej, zr,lJ-- czvnności z dnla 30.08.2019 r.

2) Księgowa - Pani
czynności z dnia 20.0_6,2a12 r.

3) Diagnosta * Pan

bezpośrednio podlega Głównej Księgowej, zakres

,k, bezpośrednio podlega kierownikowi działu działalności
pozaegzaminacyjnej, zakres czynności z dnia 29.08.20a q r.

4) lnspektor ochrony danych osobowych * Par :. Zakres czynności z ,dnia

10.09.2018 r,. \lV zakresie czynności widnieje zaois, H :.ącownik bezpośrednio Dodlega
n,-+Lrą1,owi WORD, Z wyjaśnień uzyskanych o§ . - ,, . ., __, wynika, źe Pant ł

-,- zajmowała samodeielne stanowisko, co nie znajduje potwierdzenia w §chemacie
Organizacyjnym jednostki, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regular,ninu Organizacyjnego.

Zgodnie z przepisami §6 Regulaminu Organizacyjnego §trukturę organizacyjną WORD:tworzą komórki
organizacyjnę oraz samodzielne stanowiska praey. §kład osobowy po§z§zególnych pionow, komórek
oraz samodzielnych stanowisk, na mocy § 7 pkt 1 regu|aminu określa Dyrektor w formie zarządzenia
w zależności od zakresu realizowanych zadań.
W roku 2019 roku Dyrektor WORD wydał łącznie 17 zarządzeń w sprawie wykazu etatow
i stanawisk, które wydawane były każdorazowo ,ze zmianą kadrową. W zarządzeniach tych nie
wskazano samodzielnych stanowisk, które w 2019 roku obsadzone były przez3 osoby.

Powyższe narusza standard kontroli zaz:ądczej Słuktura organizacyjna w obszarze Środowr'sko
wewnętrma okreśłonym w Komunikaeie Nr 23 Ministra Finansów ws, standardów kontroli zarządczej
poprzez brak zapewnienia przejrzystości w zakresie funkcjonujących samodzielnych stanowisk
tworzących stru kturę jed n ostki.

2.S,4 Delegowanie uprawnień

W WORD delegowanie uprawnień następuje w formie pisemnego udzielenia pełnomocnictwa
iupoważnienia pnez Ęrektora. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w okresie nieobecności
Dyrektora jednostką kieruje Zastępca §yrektora, a w przypadku jego nieobecności lub czasowej
niemożności wykonywania przez. niego obowiązków upowaźniony kierownik wskazanej komórki
or,ganizacyjnej, Pracownicy w zakresach czynności pzyjmują zobowiązanię wykonywania czynności
innych pracowników działu w ramaoh zastępstwa lub w czasie absencji innych pracowników działu,

Do kontroli okazano Rejestr pełnomocnictw iupoważnień za 20,19 rok, z którego do kont1,oli wybrano
3 losowo wybrane upoważnienia:
- Upowaznienie nr 24Ul2019 z dnia 03.06,2019

dokumentow elektronicznych na zasadzie tzw.

Zo§lało na czas nieokreślony,
- Upowaznienie nr g4t2}1g z dnia 12.06.2019 r. dla

instytucjonalnego WORD, dostępu do Ęestru, uzyskiwania informacji z Rejestru §prawców
Przestępstw na Tle Seksualnym, korzystania z systernu teleinfcrmatycznego Ministersfwa
Sprawiedliwości w imieniu WORD, Pełnomocnictwo ud.zielona ztrs{ą{p na cza§ nieokreślony,

- Upowaznienie nr 44l201S z dnia 25-09.20,19 r, dla , __,, do zwalniania profilu

kandydatow na kierowcow za pornoĘ s}stemu teleinfo. Upoważnienie wydano na czas określony

- do 14,10,2019 r.

r, dla
super użytkownika.

yka do obsługi
pełnomocnictwo udzielone

do załozenia konta
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Stwierdzono, że:

1) czynności o charakterze biezącym, zgodnie ze strukturą organizacyjną, Dyrektor WORD delegował
swoim pracownikom.

2) przyjęcie delegowanych uprawnień zostało potwierdzone podpisami stron.

W środowisku wewnętrznym WORD stworzone zostały sformalizowane rozwiązania iregulacje, które
ukształtowały strukturę jednostki, zapewniając jej mozliwość sprawnej realizaĄi wyznaczonych celow
izadań.

3. Stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości:

1) Naruszenie ań. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2019 r.,

poz. 351 ze zm.) powzez błędne ustalenie wańości początkowej środka trwałego - bramy
wjazdowej z napędami, tj. przy wyliczeniu wańości środka truvałego przyjęto nieprawidłową
kwotę netto środka (22 375,61 zł, zamiast 22 400,00 zł). W związku z tym wartośó środka
tnłałego powinna wynosić 27 294,40 zł, a nie 27 264,68 zł (rożnica29,72 zł).

Powyższe ponadto stanowi naruszenie litery C pkt 14 Komunikatu nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardow kontroli zarządczej dla sektora finansow
publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz, 84)., w zakresie standardu szczegółowe mechanizmy
kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych poprzez niedochowanie staranności
w zakresie rzetelnego dokumentowania dokonanych przez WORD operacji finansowych
i gospodarczych.

2) Nie dostosowanie rodzaju KŚT środków trwałych do rodzajów KST wynikających

1Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środkow
Tnłałych (KST) (Dz, lJ. z 2016 r., poz. 1 864) w przypadku takich środkow trwałych, jak:
_ DELL /NSP/R/ON 17 LAPTOP oraz Serwer DELL PowerEdge &440, System operacyjny,

oprogramowanie dodatkowe (ww środki zaliczono do rodzĄu KŚT 491 ,,Zespoły
komputerowe", podczas, gdy w obowiązującym rozporządzeniu rodzaj KŚT 491 został
zastąpiony rodzajem KŚT 487 ,,Zespoły komputerowe"),

- brama wjazdowa z napędami(ww, środek zaliczono do rodzaju 220 KŚT, a powinien zostać
zaliczony do grupy 291 KŚl.

3) Naruszenie art. 5h ust.3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tj. Dz. U. z2019 r., poz. 1352 ze zm.), poprzez dokonanie przez WORD korekty
odpisu na ZFŚS 6 dni po wyznaczonym terminie.

4) Naruszenie ań, 8 ust. ,1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. '1352) poprzez przyznanie przez WORD osobom
uprawnionym do korzystania z funduszu zapomóg w okresie Swiąt Wielkanocnych
z pominięciem grupy emerytów, a w okresie Swiąt Bozego Narodzenia dokonanie wypłat
wg tabel odmiennych dla pracowników oraz emerytów.

5) Naruszenie § 9 ust. 12 lnstrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji
majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w WORD, wprowadzonej
Zarządzeniem Nr 40/2010 Dyrektora WORD z dnia 29.12.2010 r. poprzez brak pisemnego
wniosku zainteresowanego otrzymaniem mienia w postaci darowizny, złożonego do Dyrektora
WoRD.

6) Naruszenie § 9 ust. 1,t lnstrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji
majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w WORD, wprowadzonej
Zauądzeniem Nr 40/2010 Dyrektora WORD z dnia 29.12.2010 r. poprzez brak zamieszczenia
na stronie internetowej jednostki wykazu mienia zużytego i wykazu mienia zbędnego.
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Naruszenie § 9 ust, 1 lnstrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji

majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w WORD, wprowadzonej
Zarządzeniem Nr 40/2010 Dyrektora WORD z dnia 2912.2010 r. poprzez brak formalnego
powołania komisji likwidacyjnej środka trwałego: Projektor EPSON o wańości początkowej

5 099,00 zł, nr inwentarzowy 11616621334.

Naruszenie litery A pkt 3 Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r,

w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansow publicznych Dz. Uu. MF Nr 15,

poz. 84)., w zakresie standardu struktura organizacyjna poprzez niewyodrębnienie
samodzielnych stanowisk składających się na strukturę WORD.
Naruszenie litery C pkt 14 Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2OOg r.

w sprawie standardow kontroli zarządezej dla sektora finansów publicznych (Dz, Urz. MF Nr 15,

poz. 84)., w zakresie standardu szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji
finansowych i gospodarczych. Zgodnie z tym standardem dokumentowanie i rejestrowanie
operacji finansowych i gospodarczych winno byc pełne i rzetelne, natomiast w WORD
w Słupsku stwierdzono różnice w bilansach otwarcia i bilansach zamknięcia dla grupy 5, 6 i 8
środkow trwałych pomiędzy ewidencją analityczną konta, a ewidencją pomocniczą - ŚROOrcl
TRWAŁE.

pouczenie

Kontrolowany ma prawo do zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni

roboczych od daty podpisania protokołu.

Kontrolowany ma prawo do odmowy podpisania protokołu. Odmowa podpisania protokołu

nie wstrzymuje procedury kontroli.
Protokoł odnotowano w księdze kontroli pod poz. 2 w 2Q20 r.

Protokoł sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. Każda
strona protokołu została zaparafowana przez zespoł kontrolujący i kierownika jednostki

kontrolowanej/osobę przez niego upoważnioną,

Ą -,Ą,,J

Gdańsk U .rr - 2020 r.

7)

8)

9)

4.

Protokoł sporządzili: Podpis kierownika jednostki kontrolowanej :

,,&Y F. Ę Kr-CI€

Fibtfibyną*|fu5yye^+ 
u

zł STlłSłl
hruĄ

Ewa R

lub informacja o skorzystaniu z prawa odmowy
podpisania protokołu
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Gdańsk, onia ł2sby?nią2020 roku

Pan
piotr Tomaszewski
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Słupsku
ul. Mierosławskiego 10 .
76-200 Słupsk

I\.
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VYYSTĄPlENlE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,
76-200 Słupsk (dalej jako: WORD) w terminie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 19 maja 2020 r.

1, Podstawa prawna:

§ 15 ,,lnstrukcji planowania i przeprowa dzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu
Wewnętznego (DAK)" w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych
jednostkach otrzymujących środki finansowe z budzetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej
załącznik nr 1 do Uchwały nr 2241215117 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r.,

zmienionej Uchwałą nr 1056/370l18Zarządu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.

2, Ocena kontrolowanej działalności:

W okresie objętym kontrolą WORD ponosił wydatki na cele i w wysokościach ustalonych w planie
finansowym jednostki. Kontrola dowodow księgowych w zakresie efektywności, celowości,
gospodarności i legalności ponoszonych wydatków prowadzona była zgodnie z procedurami
wewnętrznymi,

W zakresie kontroli gospodarowania zasobami jednostki stwierdzono, iż zakupione przez WORD
składniki majątku zostały ujęte do ewidencji środkow tnłałych oraz udokumentowane dowodami
przyjęcia środka trwałego. Stwierdzone nieprawidłowości opisano w pkt 3 lit.A niniejszego Wystąpienia,

W 2019 roku jednostka nie udzieliła zamówień publicznych o wańości przekraczĄącej równowańość
wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro. W zakresie zakupów o wańości ponizej kwoty 30 000 euro
netto WORD stosował wprowadzone uregulowania wewnętrzne.

Jednostka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej jako: ZFŚS),
a wydatkowanie zgromadzonych na ten cel funduszy odbywało się w oparciu o uregulowania
wewnętrzne. Stwierdzone nieprawidłowości opisano w punkcie 3 lit. B niniejszego Wystąpienia,

Wwyniku weryfikacji kontroli zarządczej stwierdzono, że w środowisku wewnętrznym WORD stworzone
zostały rozwiązania i regulacje, ktore ukształtowały strukturę jednostki, jednakze mechanizmy te nie
w pełni zapewniają skuteczne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w badanym obszarze.
Stwierdzone uchybienie opisano w punkcie 3 lit. C niniejszego Wystąpienia

Uząd Marszałkowski Vy'o;ewództwa Pomorskiego, ul Okopcwa 21 l27, 8a-B1a
te], 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-majl] info@pomorskie.eu, WryWV.
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A.

3. Za]ecenia pokontrolnedotyczące:

Prawidłowości ewidencionowania środków tnłaĘch oraz wańości niematerialnych
i prawnych

1) Ustalenie: Naruszenie aft.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 wześnia 1994 r. o rachunkowości
(t,j. Dz.U.2019 r., poz. 351 ze zm,) poprzez błędne ustalenie wańości początkowej środka
trwałego.

Zalecenie: Ewidencję środków trwałych należy prowadzić w oparciu o pzepisy ustawy
o rachunkowości,

2| Ustalenie: Naruszenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 r, w sprawie
Klasyfikacji Środkow Tnłałych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) poprzez niedostosowanie
przyjmowanych przezjednostkę środków trwałych do rodzajów środków trwałych wynikających
z poryższego r ozporządzen ia.

Zalecenie: W zakresie klasyfikacji środkow trwałych nalezy stosować obowiązujące przepisy prawa.

3) Ustalenie: Naruszenie § 9 ust. 12 lnstrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym,
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w W6RD,
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 4012010 Dyrektora WORD zdnia29.12.2010 r, poprzez:

a) brak formalnego powołania komisji likwidacyjnej środka tnłałego,
b) brak zamieszczenia na stronie internetowejjednostkiwykazu mienia zużytego iwykazu

mienia zbędnego,
c) brak pisemnego wniosku zainteresowanego otrzymaniem mienia w postaci darowizny,

złoźonego do Dyrektora WORD,

Zalecenie: W zakresie gospodarowania majątkiem trwałym naleźy pzestrzegac wewnętrznych
uregulowań prawnych.

B. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - prawidłowość dokonywania odpisów, naliczania
iwypłacania świadczeń

1| Ustalenie: Naruszenie ań. 5h ust.3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (tj.Dz.U.z2019 r., poz, 1352zezm.), poprzezdokonanieprzezwoRD
korekty odpisu na ZFŚS po Wznaczonym terminie,

Zalecenie: Nalezy dokonywać odpisow na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Ustalenie: Naruszenie ań. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (t.j, Dz. U. z 2019 r,, poz. 1352) poprzez przyznanie pzez W9RD
osobom uprawnionym do korzystania z funduszu zapomóg w okresie Swiąt Wielkanocnych
z pominięciem grupy emerytów, a w okresie Świąt Bozego Narodzenia dokonanie wypłat
wg tabel odmiennych dla pracowników oraz emerytów.

Zalecenie: Nalezy wydatkować środki ZFŚŚ opierając się na sytuacji zyciowej, rodzinnej i materialnej
osób uprawnionych do korzystania z funduszu.



Funkcjonowanie system u kontroli zarządczej

Ustalenie: Naruszenie |itery C pkt 14 Komunikatu nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardow kontroli zarządczĄ dla sektora finansów
publicznych (Dz, Urz. MF Nr 15, poz. 84)., w zakresie standardu szczegółowe mechanizmy
kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, poprzez niedochowanie staranności
w zakresie rzetelnego dokumentowania dokonanych przez WORD operacji finansowych
i gospodarczych,

Ustalenie: Naruszenie litery A pkt 3 Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansow publicznych Dz. Urz. MF
Nr 15, poz.84)., w zakresie standardu struktura organizacyjna, poprzez niewyodrębnienie
samodzielnych stanowisk składających się na strukturę organizacyjną WORD.

Zalecenie: Nalezy przestzegać standardów kontroli zarządczel we wszystkich aspektach działania
jednostki.

't, lnformację o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi województwa
Pomorskiego w terminie do dnia 1't września 2O20 r.
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Podpis osoby uprawnionej

Qtrzvmuia:
O A,j*^*t
2. ala
Do wiadomości:
1. Pan Leszek Bonna - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
2, Pan Henryk Halmann - Skarbnik Województwa Pomorskiego

1)

2)

Urząd lVarszałkowski Województwa Pomorskiego, U], okopowa 21l27,8a 810 Gdańsk
1e!, 58 32 6B 555, faks 58 32 68 556, e ma]l: nfo@pomorskie,eu, www.pomorskie,eu
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