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PROTOKOŁ KONTROLl

planowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku,
ul. Mierosławskiego 10, 76-200 Słupsk (zwanym dalej: WORD lub Osrodkiem) przez pracowników
Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego
w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadził w terminie od 14 października 2019 r. do 18 października 2019 r. zespoł
kontrolulący w składzie:
1) Pani Beata Pajda, Głowny specjalista, kierownik zespołu kontrolującego,
2) Pani lwona Kowalska, Głowny specjalista, członek zespołu kontrolującego,
3) Pani Kalarzyna Mróz-Gralak, Głowny specjalista, członek zespołu kontrolującego.

1, Zakres kontroli

1,1, Przedmiotkontroli:

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w szczegolności w zakresie celowości, gospodarności
i legalności ponoszonych wydatkow.

2, Prowadzenie gospodarki kasowej.
3. Prawidłowosc udzielania zamowień publicznych w trybie ustawy Prawo zamowień publicznych

i dokonywania zakupow ponizej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowości procedur
i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami.

4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja.
5. Prawidłowośc dokumentowania stosunku pracy, w szczegolności realizacji obowiązkow

w zakresie szkoleń bhp, badań lekarskich, zawierania umow o pracę, przekazywania informacji
z art, 29 KP, sporządzania świadectw pracy.

6. Zasady gospodarowania pojazdami słuzbowymi, w tym prawidłowośc rozliczania delegacji

1,2, Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2018 r, - 31 grudnia 2018 r,

1.3. Podstawy prawne (w szczególności):

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. |J. z 2018 r,,
poz.199§ ze zm).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedno|ity Dz. |,J. z 2019 r.,
poz.341 ze zm,),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. lJ. z 2019 r.,
poz. 869 zezm,),

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (iekst jednolity Dz. lJ. z 2019 r., poz. 351 ),
5. Ustawa zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. l). z2019 r.,
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz, U. z 2019 r,, poz. 1040
ze zm.).
Zarządzenie nr 14111 Marszałka Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 24 marca2011 r. w sprawie
funkcjonowania kontroli zarządcze1 w wojewodzkich samorządowych jednostkach
organizacyjnych.
Komunikat Nr 23 Ministra Finansow z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontro|i
zarządczel dla sektora finansow publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. B4).

2. Ustalenia kontroli

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 1 czerwca 2019 r. jest Pan PiotrTomaszewski powołany
na stanowisko Dyrektora Uchwałą Nr 49414912019 Zarządu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28 mala
2019 r. W okresie objętym kontrolą, tj. w 201B roku funkcję tę pełnił Pan Zbigniew Wiczkowski,

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:
Pan Piotr Tomaszewski - Dyrektor WORD,
Pani Maria Słoniewska - Głowna Księgowa,
Pani Anna Zaczek - Klerownik zamowień publicznych, kadr, kontroli i statystyki,
Pani lwona Gospodarczyk - Księgowa,
Pan Andrzej Trzaskoma - Kierownik Działalności pozaegzaminacyjnej.

2,1, Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie ceIowości,
gospodarności i legalności ponoszonych wydatków

2.1,1. Regulacjewewnętrzne

W WORD w 2018 r. obowiązywały procedury wewnętrzne w zakresie prowadzenia gospodarkl
finansowej wprowadzone:

Zarzadzeniem nr 3812012 Dyrektora WORD z dnia 13.12,2012 r. w sprawie wprowadzenia rejestru
osób upowaznionych do określonych czynności w WORD Słupsk (wykaz osob upowaznionych
do kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej, wykaz osob upowaznionych
do sporządzania, podplsywania i składania poleceń przelewu w banku, wykaz pozostałych

upowaznień);
Zarządzeniem nr 4012018 Dyrektora WORD z dnia 26.10.2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętych

zasad rachunkowości /tekst jednolity/;

Załącznlki do zarządzen ia sta n owiły.
1) Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (zał. 1),

2) Zasady wyceny aktywow i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego (zał.2),
3) Sposob prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonowania kont ksiąg pomocniczych

(zał.3 i 4),

4) lnstrukcja ochrony i archiwizacji zbiorow danych rachunkowych (zał. 5),

5) Wykaz zbiorow danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych
oraz zasady działania programu Xpeńis oraz funkcje opisane w instrukcji uzytkownika (zał. 6
w wersj i elektronicznej ),

6) lnstrukcja obiegu i kontroli dokumentow księgowych w WORD Słupsk (zał.7).

2.1.2. Plan finansowy na 2018 rok

Podstawą gospodarki finansowej w 20,18 roku był plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora WORD
dnia 1 1 .12.2017 r,, po zmianie do ostatecznego planu finansowego na 31.12.2O1B r. przyjęto:
przvchodv ogołem na poziomie 3 614 500,00 zł, w tym:
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- przychody ze sprzedaży 3 477 500,00 zł,

- przychody finansowe 86 000,00 zł,

- pozostałe przychody operacyjne 5'1 000,00 zł,

kosztv ogołem w wysokości 3 470 800,00 zł, w tym:

- koszty działalności operacyjnej 3 420 000,00 zł,

- pozostałe koszty operacyjne 50 B00,00 zł,

wvnik finansowv dodatni netto 134 000,00 zł.

2,1,3. Wykonanie planu finansowego

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2O18 rok (przyjętego Uchwałą
Nr 493/49/19 Zarządu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28.05.2019 r.)WORD uzyskał:
przychodv oqołem w kwocie 3 615 ,136 34 zł (1O0,02% planu), w tym:

1 ) przychody ze sprzedazy w kwocie 3 477 523,40 zł (100,00% planu) w tym:

. z egzaminowania na prawo jazdy 3 170 270,84 zł (100,01%),

. z przeplowadzania szkoleń w ramach działalności poza egzaminacyjnej 138 529,19 zł (100,60%),

. z działalnośc stacji kontroli pojazdow 132 856,85 zł (99,22o/o),

. z pozostałych przychodów z działalności /głownie najem pomieszczeń/ 35 866,52 zł (99,91%),

2) przychody finansowe w kwocie 86 567,29 zł (100,66% planu) dot. uzyskanych z bankow odsetek
od lokat terminowych,
3) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 51 045,65 zł (100,09% planu) w tym: przychody
ze zbycla niefinansowych aktywow trwałych (sprzedaz śr. transportu) 41 300,09 zł, ubezpieczenia
komunikacyjne pojazdow 9 745,56 zł,,

koszty oqołem 3 467 512,55 zł (99,91 % planu), w tym:

1) koszty działalności operacyjnej (kosztv rodzaiowe) 3 4,16 733,82 zł (99,90% planu)
(z tego koszty działalności podstawowej WORD 3 307 19,1,94 zł, koszty działań na rzecz
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego /BRD 109 541,BB zł), w tym:
. amortyzacja 267 672,60 zł,

. zużycie materiałow i energii 190 90B,21 zł,

. usługi obce287 563,08 zł,

r podatki i opłaty 180 31 1,49 zł,

. wynagrodzenia 1 956 065,57 zł,

. ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia 440 082,73 zł,

. pozostałe koszty rodzajowe 94 130,14 zł,

2) pozostałe kosztv operacyjne 50778,73 zł (99,96% planu)
(wańość netto sprzedanego majątku trwałego 48 5B3,35 zł, VAT kor, zaokrąglenia 2 195,38 zł).

wvnik finansowv dodatni netto 137 907,79 zł (102,92 % planu) /wynik brutto 147 623,79 (102,73o/o
planu) - obowiązkowe obciązenia wyniku finansowego: podatek 9 716,00 zł (100,160/o planu)l .

Stan naleznosci i zobowiazań WORD na 31.12.2018 r, przedstawiał się następująco:
Nalezności:
- na 01 ,01,2O1B r. kwota 7 305,43 zł w tym wymagalne 48,B0 zł,
- na 31 ,12.2018 r. kwota 5 6,19,64 zł (wymagalne,,0");
Zobowiązania
- na 01 .01.2018 r. kwota 126 300,06 zł (wymagalne ,,0"),
- na 31 ,12,2018 r. kwota 99 899,80 zł (wymagalne,,0").
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Do kontroli okazano równiez sprawozdanie finansowe za2018 rok z dnia21.03.2019 r., ktore składało
się z: bilansu, rachunku zyskow i strat oraz informacji dodatkowej.
Na mocy art. 53 ust, 1 ustawy o rachunkowości oraz ań, 116 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym
sprawozdanie to zostało zatwierdzone przezZarząd Wojewodztwa Pomorskiego Uchwałą Nr 493/49/19
z dnia 28.05.2019 r., a wypracowany zysk WORD, zgodnie z uchwałą, ,,zostanie przeznaczony
na fundusz zapasowy".

2,1.4. Gospodarowanie środkami publicznymi w szczególności w zakresie celowości,
gospodarności i legalności ponoszonych wydatków

Wervfikacii poddano 30 faktur dot. zamowień do 30 000 euro w nizei podanvm zakresie:
'1) konto 401 zużycie materiałów i energii - 03/ środki czystości, - 05/ materiały biurowe,
2) konto 402 usługi obce - 10/ usługi informatyczne, - 15 wynajem pojazdów na egzaminy.

Ad,1)
- Zużycie materiałów - konto 401-03 środki czystości
Weryfikacji poddano 5 faktur zakupu wystawionych w lV kwartale 2018 r. Zakupu środkow czystości
WORD w 201B roku dokonywał na podstawie
Umowv nr 1212018 zdnia28.03.2018 r. zawartej zfirmą,,SlMBHP" Sławomir Małecki, lreneusz Mikucki
Sp,j., Słupsk, na sukceswną dostawę środków czystości, określonych w zał. 1 do umowy. Umowę
zawarto na okres od 01 .04.2018 r. do 31.03.2019 r. (dostawa przeciętnie dwa razy w miesiącu,
zapotrzebowaniezgłaszane pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
Szacunkowa wartośc umowy nie może byc większa niż wańośc netto w wysokości
6720,74 zł + vat B251,B8 zł, płatność nastąpić ma na podstawie ceny środkow czystości wyliczanej
wg cen podanych wformularzu ofertowym (zał,1do umowy).
Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.

- Zużycie materiałow - konto 401-05 materiały biurowe
Weryfikacji poddano 15 faktur wystawionych w lV kwartale 2018 r.

Zakupu materiałow biurowych jednostka w 2018 roku dokonywała na podstawie Umowv nr 13/2018
zdnia 30,03.2018 r, zawartej zfimą,,RODAN'Sp. z o.o., Słupsk ,,na sukcesywną dostawę artykułów
biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, określonych w zał. 1 i 2 do umowy, jak rownież
innych ań. biurowych nieokreślonych w załączniku będących w sprzedaży wykonawcy" (dostawa
przeciętnie laz w tygodniu, zapotrzebowanie zgłaszane: pisemnie, faxem, telefonicznie lub pocztą
elektroniczną). Umowę zawańo na okres od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Szacunkowa wartośc umowy określonego w zał. 1 (ań. biurowe) nie moze być większa niz wańosc
netto w wysokości 5 718,62 zł + vat = 7 033,90 zł brutto.

Szacunkowa wańość przedmiotu umowy określonego w zał. 2 (mat. eksploatacyjne do drukarek)
nie może być większa niż wańość netto w wysokości 19 023,44 zł + vat = 23 398,83 zł brutto.

Ceny ańykułow nie wymienionych w zał. 1 i 2 zakupionych w firmie RODAN pomniejszane będą
o stały rabat wynoszący 25%. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.

Faktury na zakup materiałow były wystawiane zgodnie z ww. umowami, a w opisie faktury wskazano
do jakiego działu (sekretariat, kadry, księgowośc, sprzątaczki itp.) przekazano zakupione materiały.

Ad. 2)
- Usługi obce - konto 402-10 usługi informatyczne
Weryfikacji poddano 6 faktur za lV kwartał2018 r., wystawionych na podstawie ponizszych umow:
Umowa 3712017 na dostawę i utrzymanie Systemu teleinformatycznego dla WORD zawańa dnia
29,11.2017 r. z Polską Wytwórnią Papierow Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
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Przedmiot umowy: dostawa, wdroźenie, instalacja, konfiguracja i utrzymanie w okresie obowiązywania
umowy - STW stanowiącego system teleinformatyczny, umozliwiający realizowanie przez WORD
w sposób niezakłocony zadan publicznych, polegających na obsłudze administracyjnej
i przeprowadzeniu egzaminow państwowych teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy.
STW (System) - rozwiązanIe składające się z lnfrastrukiury Spzętowej, Usługi Sieciowej, Aplikacji WORD, Zintegrowanej
internetowej platformy usług i płatności stanowiące łącznie system teleinformatyczny, umożliwiający obsługę oraz
przeprowadzenie egzaminu państwowego z wykorzystaniem komputerowego urządzenia egzaminacyjnego, dostarczany
w ramach zawańych z Zamawiającym umów i niniejszej umowy przez Wykonawcę,

Termin dostawy, wdrożenia i uruchomienia STW wraz z jego instalacją i konfiguracją ustalono
do 04.01 .2018 r. Umowa zawarta na czas określony, obowiązuje od 04.01 .2018 r. do 03.01 .2019 r.

Załącznikiem nr 8 do umowy był ,,Cennik usług dla WORD", w ktorym (tabela) określono miesięczny
koszt utrzymania systemu Sl WORD np. lokalizacja WORD Słupsk - opłata netto 6 200,00 złl bruŁto
7 626,00 zł, usługa sieciowa - lokalizacja WORD opłata netto 655,00 złl brutto 805,65 zł, razem opłata
za m-c 8 431 ,65 zł brutto.

Umowa o utrzvmanie proqramów nr S01709.1 zawarta dnia 31 .10.2017 r. zfirmą Macrologic S.A.
Warszawa (od 02.01 .2018 r. połączenie firm i zmiana na Asseco Business So/u/ions S.A. Lublin),
umowa określa podstawowe zasady i warunki świadczenia usług utrzymania programow. Świadczenie
usług zakontraktowanych - opłata za miesiąc 1 750 zł netto, reszta opłat wg. załącznika nr 1 ,,Ogolne
Warunki Utrzymania Programów (OWUP)" we wskazanych terminach płatności. Umowa zawarta
od dnia 01.11,2017 na 1 rok"

- Usługi obce - konto 402-15 wynajem pojazdow na egzaminy
Weryfikacji poddano 4 faktury wystawione w lV kwartale 2018 r. na podstawie ponizszej umowy:
Umowa 3l201B z dnia 11,01,2018 r. zawarta z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców ,,PLUS" Janusz Drob,
Słupsk, w wyniku postępowania do 30000 euro nr BPl3l201B, na okres od dnia 08.01.2018 r.

do dnia 31.12.2018 r. Ceny za 1 godz. wynajmu pojazdów: kat. A, A1, A2, B - 35 złlgodz., kat. C
-55złlgodz., kat. C+E -6azłlgodz., kat. D -50złlgodz.
Zapłata za wynajem na podstawie wystawionej raz w miesiącu faktury (z dołu), z terminem płatności
14 dni od dnia jej otrzymania.

Faktury wystawiane zgodnie z umową, wskazano na nich: za jaki miesiącwynajmu wystawiono fakturę,
jaki pojazd wynajęto i do egzaminu na jaką kategorię prawa jazdy oraz wskazano stawkę godzinową
za najem. Do faktur załączano ,,Zestawienie godzinowe wynajmu pojazdów.,. (wskazanej kategoriĄ",

Poddane kontroli dowody księgowe zawierały opis dokumentowanej operacji oraz oznaczenia
przeprowadzonej kontroli wewnętrznej pod względem merytorycznym, pod względem formalno-
rachunkowym. Dowody księgowe zawierały stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu
do ujęcia w księgach rachunkowych oraz adnotację o kontroli zgodności z ustawą Prawo zamówień
publicznych, z podaniem trybu przeprowadzenia postępowania i numeru umowy, będącej podstawą
dokonania wydatku. Dowody księgowe były akceptowane przez Głowną Księgową oraz zatwierdzane
do wypłaiy przezDyrektora WORD.
Wydatki publiczne WORD ponosił na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki.
Wydatki te dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad o których mowa
w art. 44 ustawy o finansach publicznych.
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2,2. Prowadzeniegospodarkikasowej

2.2.1. Prowadzeniekasy

Księgowa WORD złożyła dnia 18.10.2019 r. pisemne oświadczenie, ze Wojewodzki Ośrodek Ruchu
Drogowego nie stosował obrotu gotowkowego olaz nie prowadził gospodarki kasowej. Załączn|kiem
do oświadczenia był wydruk z ewidencji księgowej konta 101 KASA za okres od stycznia do grudnia
2018 r. Na koncie tym nie było zadnych zapisow księgowych.

Dowód kontroli nr 1 [kań4] stanowi: oświadczenie księgowej z dnia 18.10,2019 r., wydruk z ewidencji księgowej
konta101 KASAzaokresodstyczniadogrudnia2018r.,wyciągzzałącznikanr7-dział.lVKasa,

2,2.2, Procedury dot. prowadzenia kasy - instrukcja kasowa

W zakresie gospodarki kasowej w okresie objętym kontrolą obowiązywały uregulowania wprowadzone
Zarządzeniem nr 1l2015/GK Dyrektora WORD z dnia 05.01.2015 r. z aneksem nr 1l2015lGK
z 02,06.2015 r, oraz Zarządzeniem nr 4012018 Dyrektora WORD z dnia 26.10.2018 r, w sprawie
aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości wraz z załącznikiem, lnstrukcją obiegu i kontroIi
dokumentow księgowych.

Zgodnie z lnstrukcją obiegu i kontroli dokumentow księgowych WORD nie prowadzi gospodarki
kasowej, Wpłaty i wypłaty od 01 .04.2014 r. realizowane są za pośrednictwem agencji bankowej
Podstawą wypłaty gotowki w Agencji jest Zlecenie Wypłaty Gotowki wykonane przez pracownika

księgowości WORD. Pracownicy administracyjni dokonujący zakupow gotowkowych na rzecz WORD
pobierają środki pienięzne z Agencji Bankowej na podstawie Zlecenia Wypłaty Gotowki. Pracownik,
ktory pobrał zaliczkę ma obowiązek przedłozyc dokumenty potwierdząące dokonanie zakupow
gotowkowych przed upływem miesiąca kalendarzowego, w ktorym zaliczka została pobrana do kontro|i

formalno-rachunkowej. Zakupy odzieży oraz okularow korygujących wzrok dla pracownikow WORD
mogą byc dokonywane z własnych środkow, Po przedłożeniu dokumentow zakupu i kontro|i forma|no-
rachunkowej WORD dokonuje zwrotu kosztow na rachunek bankowy pracownika.

Podczas czynnosci kontrolnych zweryfikowano poprawnośc rozliczenia jednego, losowo wybranego
zakupu gotówkowego:
1. Wniosek o zaliczkę z 29.12.2017 r.,

2. Zlecenie Wypłaty Gotowki- Polecenie wypłaty 1l1l201B z 03.01 .2018 r.,

3. Faktury zakupowe: zakup czaln|ka na potrzeby sekretariatu - FAV/30 z 08.0'1 .2018 r., wańośc
159,99 zł, zakup usług pocztowych - F000110011800777976U z 10.01,20'18 r., wartośc 83,20 zł,

opłaty za wpłaty z przeglądow OSKP, wartośc 30,00 zł,

4. Rozliczenie zaliczki pobranej z dnia 11 .01,2018 r. w kwocie 226,81 zł,

Pobrane środki pienięzne na zakupy gotowkowe zostały rozliczone zgodnie z obowiązującą lnstrukcją
obiegu i kontroli dokumentow księgowych, Dowody księgowe zostały sprawdzone i opisane zgodnie
z procedurami wewnętrznymi przez osoby upoważnione.

2,3, Prawidłowość udzietania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowości
procedur i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami

2.3.1. Sprawozdawczość

WORD sporządz|ł i przekazał Prezesowi Urzędu Zamowień Publicznych w terminie wynikającym
z przepisow (27.02.2018 r.),,Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 201B"
( nr referencyj ny ZP-S R/6257 4-20 1 B).
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W tabeli ll sprawozdania (Zamowienia klasyczne o wańości przekraczającej wyrażoną w złotYch

równowaftośc kwoty, o której mowa w art. 4 pkt B ustawy Pzp, i mniejszej od kwot okreŚlonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. B ustawy) - nie wykazano PostePowań (,,0");

W tabeli y (Zamowienia o waftości rownej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanYch

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) wykazano 2 zamówienia na dostawy, w trYbie Przetargu

nieograniczonego, Zamowienia dotyczyły dostawy energii elektrycznej i usług dystrybucji oraz dostawY

gazu ziemnego.
W Tabeli X (Zamowienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy) pkt 1 -
zamowienia ktorych wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowańości kwotY, o ktorej mowa

w art.4 pkt B ustawy pzp _ wykazano łącznąwańość udzielonych zamowień bez podatku od towarów

i usług w kwocie 794 221,95 zł.

Na kwotę zamówień do 30 000 euro wykazanych w Tabeli X składały się:

- umowy zlecenia 4 400,00 zł (Rejestr umów/ zleceń),

- umowy zawarte w 201 B roku 578 408,62 zł (Rejestr umów 2018 rok),

- umowy 161 54o,98 zł (Re7'esfr przeprowadzonych i udzielonych zamówień publicznych

do 30 000 euro),
- faktury przelewowe i zlecenia 44 470,11 zł (Rejestr faktur /przelewy),

- zakupy gotówkowe (bez umow izleceń) 5 402,24 zł (Rejestr faktur /gotowkowych),

2.3.2. Zamówienia publiczne o wańości powyżej 30 000 euro netto

Nie dokonano weryfikacji zamowień w tym zakresie, gdyz w roku 201B WORD nie przeProwadzał

żadnego postępowania o wartości powyzej 30 000 euro.

2.3.3. Zamówienia publiczne do kwoty 30 OOO euro netto dokonywane w oParciu
o procedury wewnętrzne jednostki

Procedury wewnętrzne obowiązujące w powyższym zakresie w 2018 r. w WORD:
- Zarzadzenie nr 16l2O14tZP Dyrektora WORD z dnia 10.04.2014 r, (z aneksem) w sprawie

wprowadzenia ,,Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej

nieprzekraczalącej 30 000 euro" (załącznik nr 1 stanowi ,,Regulamin zamówień do 30 000 eurO").

procedury udzielania zamowień określono w nizej podanych przedziałach wańościowych:

1/ do 500 euro,
2l powyżej 500 euro do 5 000 euro,

3/ powyzej 5 000 euro do 30 000 euro,

do zamówień ujętych w pkt 1 - nie stosuje się zapisow ww, regulaminu.

Do zamowień ujętych w pkt. 2 i 3 sporządza się dokument pn. ,,Notatka z przeprowadzonego

rozeznania rynku zamówienia o wałlości od 500 do 30 000 euro". Zamowienia te muszą bYc

zaakceptowane przez Głowną Księgową WORD, w celu określenia środków finansowych na ich

realizację i podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora WORD.
Zamowienia objęte wskazaną procedurą podlegają wpisowi do rejestrow zamowień prowadzonych

przez Dział Zamowień Publicznych WORD.

Zmiana do Zarządzenia nr 16l2O14lZP Dyrektora WORD była wprowadzona aneksem, a nie

zarządzeniem zmieniającym, co jest niezgodne z § 129 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

20 czerwca2OO2r, w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t.j. Dz. U, z2O16 r., poz. 2B3),

Zaleca się, aby przy opracowywaniu zarządzeń WORD opieraó się na wytycznych dla aktow

normatywnych o charakterze wewnętrznym, wynikających z Działu Yl Załącznika do rozporządzenia

w sprawie zasad techniki prawodawczej. Wspomniane rozporządzenie jest prawem pomocniczym przy

tworzeniu wewnętrznych uregu lowań.

tel,
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Weryfikacji poddano postępowania dot. zamowień na:

1l zakup nowego samochodu osobowego do egzaminowania,
2l wynajem pojazdow na egzaminy,
3l zakup komputerów (18 szt.).

Ad.1l zakup nowego samochodu osobowego do egzaminowania (na kat. B)

W związku ze szkodą całkowitą samochodu egzaminacyjnego WORD marki Hyundai nr rejestracyjny
GS96991 (kolizja pojazdu w dniu 22.08.2018 r.), zaistniała pilna potrzeba zakupu nowego pojazdu
(wykorzystując środki pochodzące z polisy ubezpieczeniowej AC).

Okazano dokumentację postępowania do 30 000 euro o numerze BPl53l201B na dostawę
1 szt. samochodu osobowego przystosowanego do egzaminowania na kat. B, zgodną z opisem
przedmiotu zamówienia, w tym:
- pismo z dnia 01.10,2018 r. o wyrazenie zgody Dyrektora WORD na zakup nowego samochodu
do przeprowadzania egzaminów państwowych na kat. B prawa jazdy, w związku ze szkodą całkowitą
samochodu egzaminacyjnego marki Hyundai nr rej. GS96991 orazzgoda Dyrektora z01.10.201Br.,
- ,,Notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wańości od 500 do 30 000 euro" (dalej
jako: Notatka z rozeznania rynku), W Nofafce z rozeznania rynku wskazano m.in.: opis przedmiotu
zamówienia, termin realizacji zamówienia (do 2 miesięcy), szacunkową wartość zamowienia ustaloną
na podstawie cen rynkowych: 43 100 zł netto + vaI23o/o = 53 013 zł brutto (wańość zamowienia w euro

= 9 996), zamowienie zostało zaakceptowane przez Głowną księgową w celu określenia mozliwości
jego f i na n s owa n ia or az zaIwierd zo n e pr zez D yr ektora W O RD.
Na podsiawie art. 7 ust, 1 ,,Regulaminu zamowień do 30 000 euro" Dyrektor WORD wyraził zgodę
na udzielenie zamówienia z pominięciem regulaminowej procedury i wykonanie dostawy przez
konkretnego wykonawcę, w tym przypadku przezautoryzowanego dealera marki Hyundai;
- ofeńę firmy |GMAR AD Słupsk lautoryzowanego dealera marki Hyundai/ na 50 850 zł brutto/
41 341,46 zł netto (system lojalnościowy koncernu Hyundai i regionalizacja sprzedazy uniemozliwia
uzyskanie i nnych, konkurencyj nych ofert),
- z wybranym wykonawcąz fimą |GMAR AD, Słupsk ul. Poznańska 71C zawarto dnia 10.10.2018 r,

umowę nr 2712018 na dostawę samochodu osobowego Hyundai New i20 Classic Plus, 1,2 MPl,
za cenę 41 341,46 zł netto + vat23oń = 50 850,00 zł brutto, dostawa w terminie do dnia 10.11.2018 r.:

Faktura płatna do 14 dni od daty otrzymania, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu

umowy potwierdzającego, że przedmiot dostawy jest zgodny z wym09ami Zamawiającego.
- ,,Protokoł odbioru samochodu osobowego" z dnia 30.10.2018 r. - przekazanie samochodu zgodnie
z umową 2712018 - podpisały obie strony.

Ad. 2) naiem poiazdów na eqzaminv

Okazano dokumentację postępowania do 30 000 euro nr BP16812018, w tym:

- opis przedmiotu zamówienia,
- zaproszenie do składania ofert (telefoniczne i mailowe) skierowane do 3 potencjalnych wykonawców
posiadających określoną flotę transpońu,
- złożone ofeńy od firm:

1/ Ośrodek Szkolenia Kierowcow ,,PRAWKO C" Katarzyna Szambelan, Słupsk: kat. D (autobus)
- 40 złlgodz.,
2/ Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,PLUS" Janusz Drob, Słupsk: kat. A, A1, A2, B - 35 złlgodz. kat. C -
55złl godz., kat. C+E -60złlgodz., kat, D -40złlgodz,
- Notatkę z rozeznania rynku zatwierdzonąprzez Dyrektora WORD dnia 19.12.201B r., zawierającą
m.in. szacunkową wańośc zamowienia 9 075 zł (2104,74 euro), zestawienie otrzymanych ofert oraz
wybór wykonawców z uzasadnieniem wyboru ww. ofert,
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- z wybranym wykonawcą OSK,,PLUS" zawarto dnia 19.12.2018 r. umowę nr 36/2018, a ofertę firmy

,,pRAWKO C" przyjęto jako najem na zlecenie w razie potrzeb np. awarii autobusu (z oferty 2), w celu

zapewnienia ciągłości egzaminow.

Ad. 3) zakup komputerow (18 szt.)

Okazano dokumentację postępowania do 30 000 euro nr BPl11l201B, w tym:

- wniosek/ plan modernizacji infrastruktury informatycznej WORD złożony dnia 09.01 ,2018 r. Przez
Kierownika Działu lT do Dyrektora WoRD, zawierający informację o stanie sprzętu komputerowego

m.in. na sali egzaminacyjnej oraz propozycję wymiany komputerow na nowe (z ekranem dotykowYm)

- zaproszenie do składania ofert na dostawę serwera (1 szt.) i/lub komputerow stacjonarnych (1B szt.)

(wraz z opisem przedmiotu zamowienia), ktore było zamieszczone na stronie internetowej

Ęww_.wotd,s.lvpsk p| w terminie 07,02,2018 r. - 15.02.2018 r. oraz wysłane mailem do 6 potencjalnych

wykonawcow,
- pytania do postępowania i odpowiedzi do firmy MDP,
- notatkę z rozeznania rynku zatwierdzoną wzez Dyrektora WORD dnia '19.02.2018 r., zawierającą

m.in. szacunkową wartosc zamowienia 94 000 zł netto, tj. 21 801,15 euro (115620 zł brutto), dane

otrzymanej 1 oferty oraz wybór wykonawcy z uzasadnieniem wyboru oferty. ;

_ z wybranym wykonawcą firmą Nbit Sp. z o,o. z siedzibą w Chorzowie, zawarto dnia 21.02.2018 r.

umowę nr 612018 na dostawę serwera (Dell serwer Powedge T430) i 18 sztuk komputerow
(Ato DEttoptiplex 5250). Zakres przedmiotu Umowy i parametry techniczne Serwera okreŚlał opis
przedmiotu zamowienia zawarIy w postępowaniu BP/1112018. Oferta z dnia 15.02.2018 r. na kwotę

ogołem 114628,62 zł brutto/ 93 194 zł netto, stanowiła podstawę sporządzenia niniejszej umowy -
cena serwera 33 640,50 zł brutto/ 27 350 zł netto, komputery (1B szt.) cena 80 988,'12 zł brutto/ 65B44
zł netto, l1. za 1 sztukę 4 499,34 zł brutto/ 3 658 zł netto, Termin wykonania zamowienia 21 dni

od podpisania umowy. Zapłata faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz

z dokumentacją

Zamowień dokonano zgodnie z obowiązującymi w WORD regulacjami wewnętrznymi

dot. dokonywania zakupów do kwoty 30 000 euro.

2.4, Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja

2.4.1, Ustalenia ogólne

Podstawa prawna:
. ustawa z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (tj Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1330 ze zm,) - dalejjako: ustawa o dostępie do informacji publicznej;
o lozpolzĄdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1B stycznia 2007 r. w sprawie

Biuletynu lnformacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68)- dalej 1akorozporządzenie w sprawie BlP.

2.4.2, P r oced u ry wewn ętrzne

Celem rea|izacji zadan dotyczących systemu kontroli zarządcze1 Dyrektor WORD wydał następujące
Zarządzenie,.

Zarządzenie nr 31l2014lKZ Dyrektora WORD z dnia 21.11,2014 r. w sprawie Kontroli zarządczej.
Załączn|kiem nr 1 do zarządzenia są zasady planowania i opracowywania materiałow
planistycznych, załącznikiem nr 2 jest procedura zarządzania ryzykiem.

Ponadto zbior procedur składających się na kontrolę zarządczą w WORD to takze inne instrukcje

i uregulowania wewnętrzne, np, polityka rachunkowości, regulamin zamowień publicznych, instrukcja

obiegu i kontroli dokumentow księgowych.
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Zmiany do powyższego zarządzenia nie były wprowadzone zarządzeniem zmieniającym, co jest

niezgodne z § 129 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (t.j. Dz. U.z2016 r., poz.2B3), Tekstltllu.zarządzenia nie rozpoczyna się od wskazania
przepisu prawnego, na podstawie ktorego zarządzenie jest wydane, co jest niezgodne z § 139

rozporządzenia.
Zaleca się, aby przy opracowywaniu zarządzeń WORD opierac się na wytycznych dla aktow

normatywnych o charakterze wewnętrznym, wynikających z Działu Yl Załącznlka do rozporządzenia
w sprawie zasad techniki prawodawczej. Wspomniane rozporządzenie jest prawem pomocniczym przy

tworzeni u wewnętrznych u reg u lowań.

Dowód kontroli nr 2 [kań 1] stanowi: Zarządzenie nr 31l2014lKZ Dyrektora WORD z dnia 21 .11,2014 r.

w sprawie Kontroli zarządczej,

2.4.3. Komu n ikacja zewnętrzna

1) BlP

Realizację standardu dotyczącego komunikacji zewnętrznej sprawdzono poprzez weryfikację
poprawnoścl prowadzenia przez WORD strony podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej (dalej jako

BlP).
WORD z mocy art. 9 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej tworzy własną stronę Biuletynu

lnformacji Publicznej (BlP), na której zamieszcza informacje podlegające udostępnieniu wskazane
w rozporządzeniu w sprawie BlP.
Zweryfikowano sposób realizaĄi przez WORD minimalnych wymagań w zakresie informacji publicznych

przekazywanych w BlP, tj. ich zgodności z § 1 1 rozporządzenia w sprawie BlP.

Ustalono, ze:
1, Na własnej stron ie internetowej (ryuwxpids]_umk_p]) WORD :

. wydzielił z niej link zawierający logo BlP, umozliwiający bezpośredni dostęp do podmiotowej

strony BlP.
2, Strona podmiotowa BlP prowadzona jest w formie odrębnej strony www,bip.word.slupsk.pl,

3. Na stronie podmiotowej BlP w lewym górnym rogu umieszczono link do strony głowneJ BlP (logo

BlP), tj. ,r"ww,bip,qov.pl oraz umieszczono czytelny link (znak graficzny WORD) do strony głownej

internetowego serwisu informacyjnego WORD.
4, StronapodmiotowaBlPniezawierareklam,zgodniez§'l1ust.2rozporządzeniawsprawieBlP.
5. Strona podmiotowa B|P WORD zawiera,,

a) logo (znak graficzny) BlP, umieszczone w gornej części strony,

b) adres redakcji strony podmiotowej BlP, a takze imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty

elektronicznej co najmniej jednej z osob redagujących tę stronę,

c) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BlP,
d) menu przedmiotowe umozliwiające odnalezienie informacji m.in. o.

. działalności, kierownictwie WORD,
, statusie prawnym, organizacji, majątku,
, prowadzonych rejestrach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, w tym sposobie rozpatrywania skarg

iwnioskow,
. menl] przedmiotowego umożtiwiającego odnalezjenie lnformaqi publicznych, tj. dokumentacji

przebiegu i efeKtów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wniosKi i opinie podmiotÓw

ją p r ze p r ow adzający ch,
a) moduł wyszukujący.
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Strona podmiotowa BlP WORD zawierała informacje, o ktorych mowa w ustawie o dostępie

do informacji publicznej oraz rozporządzeniu w sprawie BlP,

2) strona www

WQRD posiada własną stronę internetową (https:l/word.siupsk,pl/). Strona zawiera

m.in, informacje, ktore pozwalają zidentyfikowac jednostkę (logo WORD, nazwę instytucji), informacje

o tym, ze jest to jednostka samorządu wojewodztwa pomorskiego, dane kontaktowe, aktualne numery

telefonów. Na stronie znajduje się link do BlP-u podmiotu. Na stronie internetowej znądują się rownież

informacje o egzaminach, organizowanych kursach, szkoleniach. Kontakt z WORD moz|iwy jest rowniez

za pośrednictwem profilu w mediach społecznościowych Facebook.

3) udzielanie informacji prasie, promocja

Za komunikację zewnętrzną w sprawach działalności jednostki odpowiedzialny jest Dyrektor WORD,
a w sprawach merytorycznych (egzaminów) obok Dyrektora - egzaminator koordynujący.

Promocja, media - odbywa się promocja działan w ramach działalności gospodarcze1, w stacji kontroli

pojazdow organizowane są dwa/trzy razy do roku otwarte akcje ,,bezpłatne przeglądy aut", ważne

informacje zamieszane są w internetowym serwis dp2Ę,pl (serwis internetowy Głosu Pomorza) oraz

w mediach społecznościowych - facebook.

4) informacje dla klientów

Przepływ informacli pomiędzy WORD a otoczeniem realizowany jest poprzez:

. stronę internetową WORD,

. BiuIetyn lnformacji Publicznej,

. korespondencję tradycyjną i elektronlczną,

. facebook,
o informacje w serwisie gp.24.pl - akcja ,,Nasze Dobre zPomorza",
. baneryeIektroniczne.
. kontakty z prasą, radiem i telewizją.

2.4.4, Komun i kacj a wewnętrzn a

1 ) Zasady pu bl i kowa n ia zarządzeń, przekazywan ie i nfo rmacj i p racown i kom

System komunikacji wewnętrznej, w ramach ktorego przekazywane są ważne informacje w obrębie

struktury organizacyjnej WORD funkcjonuje w oparciu o.
. tablicę ogłoszeń,
. pocztęelektroniczną,
. połączenia telefoniczne, w tym aplikację wod sapp,
. narady Dyrektora z kierownikamidziałow,
. zebrania Dyrektora z pracownikami,
. biezący dostęp pracownikow do wewnętrznych uregulowań (wewnętrzny dysk na seruerze

WORD, tablica ogłoszeń).
Procedury wewnętrzne obowiązujące w WORD, w tym regulaminy, instrukcję wprowadzane są przez
Dyrektora WORD w formie zarządzeń,
Zmiany do zarządzeń były wprowadzane aneksem, a nie zarządzeniem zmieniającym
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2) Spotkania - komunikacja pionowa i pozioma

Narady, spotkania Dyrektora z kierownikami działow odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
w tygodniu. Na naradach tych omawiane są sprawy biezące, planowane są działania związane
z przyszłymi zmianami legislacyjnymi mającymi wpływ na działalność WORD, wyznaczane są cele
i terminy ich realizacji, a także stan realizacji zadań, czy ryzyka związane z realizacjązadań.

2,5, Prawidłowość dokumentowania stosunku pracy, w szczególności realizacji obowiązków
w zakresie szkoleń bhp, badań lekarskich, zawierania umów o pracę, przekazywania informacji
z art, 29 KP, sporządzania świadectw pracy

2,5,'l, Ustalenia ogólne

Podstawa prawna:
- Kodeks pracy(t.j. Dz. U. z2O1Br.,poz,10Bze zm.orazt.j.Dz.U.z2O1B r., poz.917 ze zm,)-dalej

jako: KP;
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie

świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292 ze zm.) - dalej jako: rozporządzenie w sprawie świadectwa
pracy.

Kontrolowany przedstawił:
Wykaz osob, z ktorymi nawiązano sfosunek pracy w 201B r,, zgodnie z którym stosunek pracy

nawiązano z 6 osobami, tj. z trzema egzaminatorami, dwoma pracownikami administracyjno-
gospodarczymi oraz inspektorem ochrony danych;
Wykaz osob, z ktorymi rozwiązano stosunek pracyw 2018 r., zgodnie z którym z 4 pracownikami

rozwiązano stosunek pracy, tj zastępcą kierownika działu administracyjno-gospodarczego,
specjalistą ds. administracji, pracownikiem administracyjno-gospodarczym, egzaminatorem.

Dowód kontroli nr 3 [kań 1] stanowi: Wykaz osob, z którymi nawiązano stosunek pracy w 2018 r,, Wykaz
osob, z którymi rozwiązano stosunek pracy w 201B r.

2.5,2. Procedury wewnętrzne

W WORD w okresie objętym kontrolą obowiązywało:
Zarządzenie nr 21l2017lALL Dyrektora WORD z dnia 12,09.2017 r, w sprawie wprowadzenia
ujednoliconej wers| Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania WORD Slupsk z 15 maja

2012 roku wraz z załącznikami;
Zarządzenie nr 25l2017lALL Dyrektora WORD z dnia 16,10.2017 r, w sprawie zmiany Regulaminu
Pracy WORD Slupsk z 15 maja 2012 roku;
Zarządzenie nr 36l2017lALL Dyrektora WORD z dnia 06J22017 r. w sprawie wprowadzenia
ujednoliconej wersji Regulaminu Wynagradzania WORD Slupsk z 15 maja 2012 roku

z załącznikami;
Zarządzenie nr 2l201BlALL Dyrektora WORD z dnia 08.01.201B r. w sprawie zmiany Regulaminu
Wynagradzania WORD Slupsk z 15 maja 2012 roku;

Zarządzenie nr 48I2018/ALL Dyrektora WORD z dnia 03J22018 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Pracy WORD Slupsk z 15 maja 2012 roku.

2.5,3. Prawidłowość dokumentowania stosunku pracy

Prawidłowość dokumentowania stosunku pracy zweryIikowano na podstawie trzech zatrudnionych
w 2018 roku pracowników. Doboru proby dokonano na podstawie osądu eksperckiego, na podstawie

,,Wykazu osób, z którymi nawiązano stosunek pracy w 201B r,"o którym mowa w pkt 2.5.1. protokołu.

Do kontroli wybrano poz. 2,5 i 6 tego wykazu, tj. odpowiednio pracowników na stanowisku: pracownik
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ad m inistracyjno-gospodarczy (sprzątaczka), egzaminator, pracownik ad ministracyjno-gospodarczy
(konserwator).

stanowisko: pracownik administracvino-oospodarczy (sprzataczka) - poz. 2 wvkazu
Ustalono, ze:
o umowg o pracę zawarto wformie pisemnej w dniu 03.09.201B r., na czas nieokreślony, w niepełnym

wymiarze czasu pracy (3/4 etatu); umowa zawierała elementy wskazane w art.29 § 1 KP;
. zgodnie z arl 29 § 3 KP Pracodawca, z zachowaniem siedmio-dniowego terminu, przekazał

pracownikowi informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia. Pracownik potwierdził otrzymanie
ww, informacji pod treścią ww. dokumentu, własnoręcznym podpisem, opatrzonym datą; w informacji
zawarto dodatkowe warunki o których mowa w tym przepisie;

. w dniu przystąpienia do pracy pracownik zapoznał się z treścią regulaminu pracy, regulaminu
wynagradzania WORD, z zakresem informacji objętych tajemnicą oraz ryzykiem zawodowym
na zajmowanym stanowisku pracy - co zostało potwierdzone poprzez podpisanie stosownych
oświadczeń;

. pracownik odbył szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed

dopuszczeniem do pracy (instruktaz ogolny i instruktaż stanowiskowy),
. w aktach osobowych pracownika znajdowało się aktualne orzeczenie lekarskie (wazne do dnia

28.02.2019 r.) o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, pracownik
ad m inistracyj no-gospodarczy.

stanowisko: eqzaminator ll stopnia - poz. 5 wvkazu

Ustalono, ze:
. umowę o pracę zawarto w formie pisemnej w dniu 19.09,2018 r., na czas określony od 19,09.2018 r.

do 31.08.2019 r., w niepełnym wymiarze czasu pracy (115 etatu); umowa zawierała elementy
wskazane w art, 29 § 1 KP; składniki wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie zasadnicze oraz
dodatek zadaniowy dla określonej kategorii prawa jazdy - były zgodne z rozporządzeniem Ministra
Transpońu z dnia 11 pażdziernika 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorow
przeprowadzających egzaminy kandydatow na kierowców i kierowców (Dz. U, Nr 197, poz, 1a37);

. zgodnie z art. 29 § 3 KP Pracodawca, z zachowaniem 7dniowego terminu , przekazał pracownikowi
informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia. Pracownik potwierdził otrzymanie ww, informacji
pod treścią ww. dokumentu, własnoręcznym podpisem, opatrzonym datą; w informacji zawarto
dodatkowe warunki o których mowa w tym przepisie;

. w dniu przystąpienia do pracy pracownik zapoznał się z treścią regulaminu pracy, regulaminu
wynagradzania WORD, z zakresem informacji objętych tajemnicą oraz ryzykiem zawodowym
na zajmowanym stanowisku pracy - co zostało potwierdzone poprzez podpisanie stosownych
oświadczeń;

o pracownik odbył szko|enie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem do pracy (instruktaz ogolny i instruktaz stanowiskowy);

. w aktach osobowych pracownika znajdowało się orzeczenie lekarskie wydane przed dopuszczeniem
pracownika do pracy;

r pr?cownik poinformował w dniu 19.09.2018 r. Dyrektora Ośrodka, w ktorym wykonuje czynności
egzaminatora, o:

- osobach, o ktorych mowa w ań. 57 pkt 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(t.j. Dz. U. z2017 r,, poz.97B ze zm.),

- instruktorach lub wykładowcach, o których mowa w art,57 pkt 2 ww. ustawy,
- właścicielach lub osobach zarządzających podmiotami, o ktorych mowa w art. 57 pkt 3

ww. ustawy.
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stanowisko: pracownik administracvino-qospodarczv (konserwator) - poz. 6 wvkazu

Ustalono, ze.
r urT]oWQ o pracę zawarto w formie pisemnej w dniu 17.o9.2o1B r., w pełnym wymiarze czasu pracy,

na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności;
umowa zawierała elementy wskazane w art. 29 § 1 KP;

. zgodnie z art, 29 § 3 KP Pracodawca, z zachowaniem 7dniowego terminu, przekazał pracownikowi
informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia. Pracownik potwierdził oIrzymanie ww informacji
pod treścią ww. dokumentu, własnoręcznym podpisem, opatrzonym datą; w informacji zawarto
dodatkowe warunki o których mowa w tym przepisie;

. w dniu przystąpienia do pracy pracownik zapoznał slę z treścią regulaminu pracy, regulaminu
wynagradzania WORD, z zakresem informacji objętych tajemnicą oraz ryzykiem zawodowym
na zajmowanym stanowisku pracy - co zostało potwierdzone poprzez podpisanie stosownych
oświadczeń;

r pracownik odbył szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed

dopuszczeniem do pracy (instruktaz ogolny i instruktaz stanowiskowy);
r w aktach osobowych pracownika znajdowało się orzeczenie lekarskie wydane przed dopuszczeniem

pracownika do pracy.

2.5.4, Rozwiązywanie stosunku pracy, świadectwa pracy

W 2018 roku z 4 pracownikami rozwiązano stosunek pracy, tj. z:

1 . zasiępcą kierownika działu administracyjno-gospodarczego, na podstawie art. 30 § 1, pkt 2 KP,

tj. wypowiedzenie pracownika w związku z przejściem na emeryturę;

2. spec.lalistą ds. administracji, na podstawie art. 631 KP, tj. śmieró pracownika;

3. pracownikiem administracyjno-gospodarczym, na podstawie art. 30 § 1, pkt 1 KP,
t1, za porozumieniem stron na wniosek pracownika w związku z przejściem na emeryturę,

4. egzaminatorem, na podstawie art. 63 KP w zw. z art. 18 ustawy o słuźbie wojskowe; żołnierzy
zawodowych.

Zweryfikowano poprawnośc rozwiązania stosunku pracy z zastępcą kierownika działu administracyjno-
gospodarczego oraz egzaminatorem, a takze poprawnośc sporządzenla świadectwa pracy dla tych

osób.

stanowisko: zastepca kierown ika działu ad mlnistracvi no-qospodarczeqo

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie art.30 § 1, pkt 2 KP, tj, przez oświadczenie jednej

ze stron zzachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez
pracownika). Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony (zgodnie z przepisami okres
wypowiedzenia wynosi 3 miesiące). Pracownik złożył w dniu 14.122017 r, wniosek o rozwiązanie
umowy o pracę, w związku z przejściem na emeryturę, z dniem 29.01.2018 r, Na mocyart. 36 § 6 KP
Pracodawca wyraz|ł zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, nie zmieniając trybu rozwiązania
umowy o pracę (oświadczenie jednejze stron zzachowaniem okresu wypowiedzenia).

Swiadectwo pracy zostało sporządzone 29.01 .2018 r. izawierało elementy wskazane w art. 97 § 2 KP,
w§ 2 ust. 1 iust.2 rozporządzenia w sprawie śwladectwa pracy oraz było zgodne zzałączntkiem
do ww, rozporządzenia, o którym mowa § 2 ust. 3 (pomocniczy wzor świadectwa pracy). Świadectwo
pracy zostało sporządzone i wydane pracownikowi niezwłocznie - w dniu, w ktorym nastąpiło ustanie

stosunku pracy, co pracownik potwierdził własnoręcznym podpisem ze wskazaniem daty. Świadectwo
pracy zostało wydane pracownikowi w sposob określony przepisami prawa, tj zgodnie z ar|.97 § 1 KP.
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stanowisko: egzam inator

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie ań. 63 KP, w zw, z art. 1B ustawy o słuzbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U, z 2018 r., poz. 173 ze zm.), tj. przez wygaśnięcie umowy

o pracę. W aktach osobowych znajdowało się wezwanie/skierowanie pracownika do stawiennictwa
w dniu 11.06.2018 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Słupsku.
Świadectwo pracyzawierałoelementywskazanewart.97§2 KP, w§2 ust. 1 iust.2rozporządzenia
w sprawie świadectwa pracy oraz było zgodne zzałączn|kiem do ww. rozporządzenia, o którym mowa

§ 2 ust. 3 (pomocniczy wzor świadectwa pracy).

Pracownik był zatrudniony w WORD do dnia 10.06.201B r. Swiadectwo pracy zostało sporządzone dnia
12.06,2O1B r, oraz wydane pracownikowi 14,06.2018 r., co pracownik potwierdził własnoręcznym
podpisem ze wskazaniem daty.
Świadectwo pracy zostało wydane pracownikowi z naruszeniem art. 97 § 1 KP oraz § 4 rozporządzenia
w sprawie świadectwa pracy, tj. nie w sposob niezwłoczny - w dniu w ktorym następuje rozwiązanie lub

wygaśnięcie stosunku pracy,

Zgodnie z art, 97 § 1 KP: W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest
obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązac z nim
kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku
pracy.
Natomiast § 4 rozporządzenra w sprawie świadectwa pracy stanowi, ze: W przypadku określonym
w art. 97 § / Kodeksu pracy pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie - w dniu, w ktorvm
następuie rozwiazanie lub wvqaśniecie stosunku pracv. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie
świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe,
pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej

osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -

Prawo pocztowe (Dz. U z 201 6 r. poz. 1 1 1 3, 1250, 1823 i 1948) albo doręcza je w innysposób.

Dowód kontroli nr 4 [kań 1] stanowi: świadectwo pracy egzaminaIora z dnia 12.06.2018 r.

2.6. Zasady gospodarowania pojazdami służbowymi, w tym prawidłowość rozliczania
delegacji

2.6.1. Zasadygospodarowania pojazdamisłużbowymi

2,6,'l,1. Procedury wewnętrzne

W WORD w zakresie gospodarowania pojazdami w 2018 r, obowiązywało Zarządzenie
nr 2l2014lADM Dyrektora WORD z dnia 10,01.2014 r. w sprawie ustalenia zasad eksploatacji pojazdow
i sprzętu silnikowego w WORD w Słupsku wraz z aneksami:
. Aneks nr 112014 z23.04.2014 r,,

. Aneks nr 212014 z 01 .1O .2014 r ,,

. Aneks nr 112015 z 05.01 .2015 r.,

. Aneks nr 212015 z 13.03.2O15 r,,

. Aneks nr 312016 z 10,06.2016 r.,

. Aneks nr 412016 z 16,0B.2016 r.,

. Aneks nr 112017 z18.12.2017 r.,

. Aneks nr 1l2O1B z 10.07 .2O1B r.

Zgodnie z § 120 rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2002 r, w sprawie Zasad techniki prawodawczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283), w tytule zarządzeń w oddzielnych wierszach zamieszczono:
1) oznaczenie rodzaju aktu;
2) nazwę organu wydającego rozporządzenie,,
3) datę rozporządzenia,
4) okreslen ie przed miotu rozporządzenia.
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Podstawową jednostką redakcyjną przedstawionego zarządzenia są paragrafy (§), zgodnie
z § 124 rozporządzenia.
Zmiany do zarządzenia nie były wprowadzane zarządzeniem zmieniającym a aneksem, co jest
niezgodne z § 129 rozporządzenia. W zarządzeniu nie zamieszczono przepisu uchylającego inne
zarządzenie w przypadku, gdy miało ono uchylic zarządzenie wcześniejsze ktore zostało wydane
na podstawie tych samych, nadal obowiązujących przepisow upowazniających Zgodnie z § ,133

rozporządzenia, zarządzenia są wydawane na podstawie odpowiednich ustaw. Okazane do kontroli

Zarządzenie nr 2l2014lADM nie wskazywało na ustawę, na podstawie ktorej zostało wydane. Tekst
ww_ zarządzenia nie rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie ktorego
zarządzenie jest wydane, co jest niezgodne z § 139 Rozporządzenia.
Zaleca się, aby przy opracowywaniu zarządzeń WORD opieraó się na wytycznych dla aktow
normatywnych o charakterze wewnętrznym, wynikających z Działu Yl Załączn|ka do rozporządzenia
w sprawie zasad techniki prawodawczej. Wspomniane rozporządzenie.lest prawem pomocniczym przy

tworzen iu wewnętrznych u reg u lowań.

Zgodnie ze stanowiskiem WSA wGorzowie Wielkopolskim opisanym w wyroku z21.11.2012 r, (sygn.

akt ll SAiGo 77Bl12) ,,Zasady techniki prawodawczej ( .) stanowią pewien zbiór zasad technicznych
dotyczących sposobu tworzenia prawa. Naruszenie tych zasad nie stanowi automatycznie
o sprzeczności uregulowań z prawem, Wskazuje, że przepisy zostały źle skonstruowane".

2,6,1,2, Gospodarka pojazdami

WORD na dzień 14.10,2019 r. jest właścicielem 21 pojazdow, w tym 9 samochodow osobowych,

3 samochodowcięzarowych,3 przyczep cięzarowych,3 motocykli, 1 motoroweru,'1 ciągnika rolniczego
i 1 przyczepy clęzarowej rolniczej. Pojazdy użytkowane przez WORD wymieniono w ponizszej tabeli

Tabela 1: WoRD

L,p. Marka fyp, model pojazdu Numer
rejestracyjny

llumer identyfikacyjny pojazdu lub
nadwozia

Samochody osobowe
1 Hvundai i20 1.2 KAr GS 85498 NLHB251 BAGZ155465
2 Hyundai i20 GS 85689 NLHB251 BAGZI5517B
aJ Hyundai 20 GS 85688 NLHB251 BAGZ1 63396
4 Hyundai i20 1.2 KAT GS 85735 NLHB251 BAGz163104
5 Hyundai i20 1,2 KAT GS 85622 NLHB25,1BAGz162972
6 Hyundai i20 1,2 GS 85690 NLHB251 BAGz164303
7 HVundai i20 Gs 85621 NLHB251 BAGZ162973
B Hyundai i20 GS 85620 NLHB251 BAGZ163397
9 Hyundai i20 GS 0731c NLH8251 BAJZ43991 6

Samochody ciężarowe
10 Fiat Ducato 250 GS 84931 zF A25000002820071
11 Man TGL 12.250 Us bJ/cb WMAN 1 4ZzOcYzB3360
12 Man TGL 12,240 GS 43481 WMANO4ZZ4BY220871

Przyczepy ciężarowe
13 Garex GW5 Gs 2217A SU91 36620BOGR1 01 5

14 Konar JG-2 GS 29364 swgs222D2BOAK1 037
15 Niewiadów 1 000 SPE 0907 222

Motocykle
Io Kawasaki ER 6N 650 GS 3B3E JKAER650EFDAO6B20
17 Kawasaki ER 6N 650 GS 382E JKAE R650EFDAO6B06
1B Yamaha MT-125 ,5 ó/Jl- VG5RE292000007 464

Motorowery
,19 Romet Motors ZKs0 Gs 1098 sZDH301 00c1 000374

ciaqniki rolnicze
20 Zetor PROXIMA 65 GS 9Blc 000P1 F2J32NBo01 325

P rzv czely cieżarowe ROLNlCZE
21 Sanok D46 Lrs lolJA 240331
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Wyzej wymienione pojazdy, zgodnie z informacją Kierownika Działalności PozaegzaminacYjnej,

po zakończonej pracy parkowane są w garażach, na terenie WORD,
osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi zaprzestrzeganie zasad gospodarki samochodowej są:

. Kierownik Działu Administracji,

. zastępca kierownika Działu Administracyjnego.
Za przygotowania pojazdów przed egzaminem oraz ich podstawienie na stanowiska egzaminacYjne

odpowiadają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
. Pracownik gospodarczy: kat. A, A1, A2, AM, B, B-E, T;

. Diagnosta: kat. C, C+E, D.

okresowe badania techniczne pojazdów są wykonywane przez diagnostów zatrudnionych w WORD.

Badania są wykonywane zgodnie z obowiązującymi pzepisami z zachowaniem wyma$anych okresow

waźności. Diagności WoRD odpowiadają za terminowe przeprowadzanie przeglądÓw, zgodnie

z datami ważności w dowodach rejestracyjnych pojazdów,
pracownikami upowaźnionymi do kierowania pojazdamisłuzbowymi (egzaminacyjnymi) są:

. pracownicy gospodarczy,

. Diagności,

. Egzaminalorzy,

. kierownik Działu Działalności pozaegzaminacyj nej i jego zastępca.

Upoważnienie do prowadzenia pojazdów, zgodnie z wyjaśnieniem z Działu Kadr wynika z zakresu

obowiązkow ww. pracownikow.

lnstrukcje związane ze środkami transpońu, zgodnie z Zarządzeniem nr 2l2014l^DM (z PÓŻn,

aneksami):
1. lnstrukcja obsługi technicznej pojazdów egzaminacyjnych WORD.
2. lnstrukcja ustalenia norm irozliczenia paliwa pojazdów (.,.)WORD zzałącznikami:

a) Załącznik nr '1 - wykaz pojazdów WORD,
b) Załącznik nr 2 _ miesięczna karta eksploatacyjna pojazdu - zobowiązani są ją prowadziÓ

wszy§cy użytkownicy samochodow (egzaminatorzy, pracownicy techniczni, pracownicy działu

szkoleń),
c) Załącznik nr 3 _ ustalone normy zużycia paliwa w pojazdach (. ) * na podstawie protokołu

analizy zuży cia paliwa,

3. lnstrukcja postępowania w przypadku kolizji i ubezpieczeń komunikacyjnych.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez Kierownika Działalności Pozaegzaminacyjnej kontrolą

objęto losowo wybrane samochody:
1 ) Hyundai i20 1.2 KAT, numer rejestracyjny GS85498, rok produkcji 2016;

2) Fiaź Ducato 250, numer rejestracyjny GSB493,1 , rok produkcji: 2016,

okres objęty kontrolą obejmował miesiące: pażdziernik,listopad, grudzień 2018 r.

Ad, 1. Zgodnie z protokołem badania zużycia paliwa zQ.aB.?016 r., ustalono normę zużyeia paliwa

w wysokości 12 V100 km. Badanie zostało przeprowadzone przez komisję. Zgodnie z wyjaśnieniami
złożonymi przez Kierownika Działalności Pozaegzaminacyjnej komisję ds. ustalenia norm zużyeia
paliwa powołał ustnie dyrektor WORD.

Miesięczna kańa eksploatacyJna zawierała,. stan km na początek miesiąca, daty wyjazdu samochodu,

informację o prueznaczeniu sarnochodu, stan licznika na początek dnia, stan licznika na koniec dnia,

ilośó zakupionego paliwa, podpis pracownika eksploatującego samochód, podpis pracownika

tankującego samochód, stan km na koniec miesiąca, rozliczenie przebiegu i paliwa,

W październiku 2018 r. samochód przejechał 959 km, Rzeczywiste zużycie paliwa wyniosło
115,21 litrów, zgodnie z normą powinno wynieść 1 15,08 litrów, zanotowano tzw. ,,przepał" w wysokości
0,13 litrow. W listopadzie2O1B r. samochód przejechał 855 km. Rzeczywiste zużycie paliwa wyniosło
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101,33 litrow, zgodnie z normą mogło wynieść 102,60 litrów, zanotowano tzw. ,,oszczędnośc"
w wysokości 1,27 liIrow.
W grudniu 2018 r, samochod przejechał 866 km. Rzeczywiste zużycie paliwa wyniosło 100,3 litrow,
zgodnie z normą mogło wynieśc 103,92 litrów, zanotowano tzw. ,,oszczędnośc" w wysokości
3,62 litrów.

llość paliwa podana w karcie eksploatacyjnej jest zgodna z ilością paliwa wskazaną w dokumentach
WWZ dotyczących kontrolowanego samochodu (WWZ43241201814 z 10,10,2018 r.,\N\NZI44201201Bl4
z 17.10.2018 r.,WVllZl45541201\14 z25.10.2018 r.,\N\NZl467Ol2O1Bl4 z31,10.201B r,) oraz fakturami
zbiorczymi (WZ FWZl650l201Bl4 z 14,10,201B r., WZ FWZl666l2018l4 z 21.10,2018 r.,

WZ FWZ692l201Bl4 z 28.10.2018 r., WZ FWZl71Bl2018l4 z 31,10,2018 r., \NZ FWZ|751l2018l4
z 18.11.2018 r., WZ FWZl75Bl2018l4 z 25.11.2018 r., WZ FWZl7B1l2018l4 z 30.11.201B r.,

W Z FW Zl 8261 20 1 81 4 z 1 6.1 2,20 1 B r., W Z FW Zl 849 l 201 B l 4 z 31,1 2.201 8 r.).
Zgodnie ze sprawozdaniem sporządzanym co miesiąc zużycie paliwa powyzej ustalonej normy
w pojazdach egzaminacyjnych spowodowane jest przez:
. Ciągłą pracę klimatyzaĄi i nawiewów powietrza,
. Jazdę na placu egzaminacyjnym (bez przebiegu km),
. RozfiQ technikę jazdy osób zdĄących egzaminy,
. Utrudnienia w ruchu miejskim spowodowane duzą ilością pojazdow (korki, itp.),

. Rozgrzewanie pojazdow przed egzaminem,
Miesięczne karty eksploatacyjne pojazdu wypełnione były zgodnie zzałącznikiem do lnstrukcji ustalenia

norm i rozliczania paliwa.

W Rejestrze pojazdu potwierdzane jest przeprowadzenie obsług technicznych pojazdow

egzaminacyjnych. Wpisy te, zgodnie z lnstrukcją oznacza się rodzajem obsługi, datą i godziną jej

wykonania oraz własnoręcznym podpisem pracownika wykonującego obsługę. Rejestry

są uzupełniane na bieząco, kaźdego dnia przed rozpoczęciem egzaminów,
W okresie objętym kontrolą zostało przeprowadzone badanie techniczne, potwierdzone

zaświadczen iem u prawn ionego diagnosty.

^d,2_ 
Zgodnie z protokołem badania zużycia paliwa z 12,08,2016 r., ustalono normę zużycia paliwa

w wysokości 17 ll100 km. Badanie zostało przeprowadzone pżez komisję. Zgodnie z wyjaśnieniami
złozonymi przez Kierownika Działalności Pozaegzaminacyjnej komisję ds, ustalenia norm zużycia
paliwa powołał ustnie dyrektor WORD.

Miesięczna kańa eksploatacyjna zawierała,. stan km na początek miesiąca, daty wyjazdu samochodu,
informację o przeznaczeniu samochodu, stan licznika na początek dnia, stan licznika
na koniec dnia, ilość zakupionego paliwa, podpis pracownika eksploatującego samochod, podpis

pracownika tankującego samochód, stan km na koniec miesiąca, rozliczenie przebiegu i paliwa.

W październiku 2018 r, samochód przejechał 206 km. Rzeczywiste zużycie paliwa wyniosło

34,9B litrow, zgodnie z normą mogło wynieśc 35,02 litrow, zanotowano tzw. ,,oszczędnośc"
w wysokości 0.04 litrow.

W listopadzie2O1B r. samochód przejechał277 km. Rzeczywiste zużycie paliwa wyniosło 44,42liIrow,
zgodnie z normą mogło wynieśc 47,09 litrów, zanotowano tzw. ,,oszczędność" w wysokości 2,67 litrów.

W grudniu 2O18 r, samochód przejechał 222 km. Rzeczywiste zużycie paliwa wyniosło 38,82 litrów,

zgodnie z normą mogło wynieść 37,74litrow, zanotowano tzw, ,,przepał" " w wysokości 1,08 litrów.

llośc paliwa podana w karcie eksploatacyjnej jest zgodna z ilością paliwa wskazaną w dokumentach

\AA/VZ dotyczących kontrolowanego samochodu (WWZ46481201814 z 31 .10.2018 r., WWZ 512112018l4

z 30.11 ,2018 r,, W\NZl5545l2018l4 z 31.12,2O1B r.) oraz fakturami zbiorczymi (WZ FWZ|7181201814

z31.10.2018 r.,VltZFWZftB|l2018l4 z30.11.2018 r.,WZFWZB49l2018l4 z 31,12.2018 r.).

Miesięczne kańy eksploatacyjne pojazdu wypełnione były zgodnie zzałącznikiem do lnstrukcji ustalenia

norm i rozliczania paliwa.

Strona 18 z 22

DEPARTAMENT KONTROL| l AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Urzad Marszałkowski Wojewócjztwa Pomorskiego, ul, okopowa 21l27, BO-B10 Gdańsk

tel.: 58 32 68 833, fax: 5s 32 68 836. e-mail: dak@porlorskie.eU, WWW.pomorsk]e.eu, wwlv urzad.pomorskie-er,l



W Rejestrze pojazdu potwierdzane jest przeprowadzenie obsług technicznych pojazdow

egzaminacyjnych, Wpisy te, zgodnie z lnstrukcją oznacza się rodzajem obsługi, datą i godziną jej

wykonania oraz własnoręcznym podpisem pracownika wykonującego obsługę. Rejestry
są uzupełniane na bieźąco, kaźdego dnia przed rozpoczęciem egzaminów.
W okresie objętym kontrolą zostało przeprowadzone badanie techniczne, potwierdzone

zaświadczeniem uprawnionego diagnosty.
Celem zapewnienia prawidłowej gospodarki pojazdami Ośrodek zawarł umowy:

1. nr 1512017 z 25,04,2017 r, z UN|QA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi,
ul. Gdańska 132 na ubezpieczenie komunikacyjne środkow transportu WORD Słupsk OC, AC, oraz
NNW na okres 12 m-cy Wartośc umowy - 29702,00 zł, Umowa podpisana w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu o przepisy

ań, 4 pkt 8 ustawy Pzp. Termin wykonania zamówienia - 25,04.2017 r. + 24.04.2018 r.

2. nr 1512018 z 18.04.2018 r. z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi,
ul. Gdańska 132 na ubezpieczenie komunikacyjne środkow transportu WORD Słupsk OC, AC, oraz
NNW na okres 12 m-cy. Wartośc umowy 30 542,00 zł. Umowa podpisana w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu o przepisy
ań. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Termin wykonania zamówienia - 25.04.2018 r. + 24.04.2019 r,

3. nr 3412017 z 28,11,2017 r. z OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Społka Jawna z siedzibą w Słupsku,
ul. Bohaterów Westerplatte 7 na sukcesywną dostawę paliw płynnych dla WORD w Słupsku,
Wańość umowy * 86944,22 zł. Umowa podpisana w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ań, 4 pkt 8 ustawy Pzp. Termin
wykonania zamówienia - 01 .01 .2018 r. + 31 12.2018 r,

W wyniku analizy stanu technicznego pojazdu, spowodowanego kolizją, WORD w 2018 r. podjął

decyzję o sprzedaży samochodu Hyundai izo, numer rejestracyjny GS 96661, Na podstawie

Zarządzenia nr 3712018 Dyrektora WORD z 19.09.2018 r. powołano komisję w celu dokonania oceny
przydatności środka trwałego. Komisja podjęła decyzję o likwidacji (odsprzedazy) uszkodzonego
samochodu. Podczas czynności kontrolnych okazano kontrolującym dokumentację dotyczącą
postę powa n ia związaneg o z l i kwidacj ą poj azd u :

. notatkę służbową sprawcy kolizji,

. oświadczenie sprawcy kolizji, zgodnie z lnstrukcją postepowania w przypadku kolizji oraz
ubezpieczeń komunikacyjnych,

. Zarządzenie nr 3712018 Dyrektora WORD z 19.09.2018 r. w sprawie powołania komisji
do dokonania oceny przydatności samochodu

. protokoł likwidacji środka trwałego z 19.09.2018 r.,

, upoważnienie do odbioru samochodu przez nabywcę,
. protokoł zdawczo-odbiorczy,
r umowa sprzedaży pojazdu nr 2812018 z 15,10.2018 r.,
. faktura sprzedazy nr 00004/SPR/FAI(10201B z 15.10.2018 r,,
. decyzja Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNlQA o wypłacie odszkodowania,
W celu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych przez Dyrektora WORD zawarto
w dniu 10.04.2006 r, umowę pomiędzy dyrektorem WORD a Marszałkiem Wojewodztwa, jako
pracodawcą. W umowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 23.03,2002 r,

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celow
słuzbowych samochodow osobowych, motocykli i motorowerow niebędących własnością pracodawcy,
ustalono miesięczny limit nie przekraczalący 300 kilometrów, Kolejnymi aneksami zmieniano wskazany
w umowie samochód (aneksy z 11.10.2012 r., 16.10.2014 r.,26.04.2017 r.). Zgodnie z umową limit
kilometrow nie obejmuje wyjazdow dokonywanych na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

Dowód kontroli nr 5 [kań 8] stanowią: Wykaz pojazdów WORD sporządzony przez Kierownika Działu działalności
pozaegzaminacyjnej na dzień 14.10,2019 r., sprawozdanie zużycia paliwa za miesiące: październik, listopad,
grudzień 2018 r., wyjaśnienia dotyczące powołania komisji badającej zużycie paliwa z 18.10.2019 r,



2,6.2. Prawidłowośćrozliczaniadelegacji

2,6.2.1. Ustaleniaogólne

Podstawa prawna:
. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalezności

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowe.1 jednostce sfery
budzetowej z tytułu podrozy słuzbowej (Dz. U. poz. 167) - dalej jako: rozporządzenie w sprawie
należności przysługujących pracownikowi z tytułu podrozy słuzbowej;

. rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dni 25 marca 2002 r. w sprawie warunkow ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztow używania do celow słuzbowych samochodow osobowych,
motocykli i motorowerow niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz,271 ze zm.) -
dalej jako: rozporządzenie w sprawie warunkow ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztow używania do celow służbowych samochodow osobowych,

2,6.2.2. Procedury wewnętrzne

Zagadnienia związane z podrożami słuzbowymi pracownikow ujęto w:

1. Zarządzeniu nr 1l2O15lGK Dyrektora WORD zdnia 05.01.2015 r. (ze zm.) w sprawie aktualizacji
przyjętych zasad rachunkowości - załącznik nr 7 lnstrukcji obiegu i kontroli dokumentow księgowych
w WORD w Słupsku,

2. Zarządzeniu nr 40l201B Dyrektora WORD z dnia 26,10.2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętych
zasad rachunkowości (tekst jednolity).

2,6.2.3. Prawidłowość rozliczania delegacji

Kontrolującym okazano rejestr delegacji, zgodnie z ktorym w 201B r. wystawiono w WORD '13 delegacji.
Rejestr zawierał nr delegacji, imię i nazwisko delegowanego, stanowisko słuzbowe delegowanego, cel
delegacji, czas trwania delegacji, określenle środka lokomocji, ktorym poruszał się delegowany.
WORD w kontrolowanym okresie nie posladał samochodow innych niż przeznaczone
do egzaminowania, wobec powyższego podroze słuzbowe odbywały się środkami komunikacji
publicznej bądz, w przypadku Dyrektora WORD, na podstawie zgody każdorazowo wyrazanej przez
pracodawcę - marszałka wojewodztwa. W przypadku pracownikow WORD zgodnie z Zarządzeniem
nr 1l2O15lGK oraz Zarządzeniem nr 4012018 ,,Na pisemny wniosek pracownika z uzasadnieniem
i potwierdzeniem bezpośredniego przełożonego, dyrektor może wyrazić zgodę na:

a) Odbycie podroży samochodem nie będącym własnością pracodawcy, za ktory przysługuje zwrot
kosztow określonych w przepisach wydanych na podstawie art, 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r, o transporcie drogowym z pożn, zm. oraz rozporządzenia Ministra lnfrastruktury
z 23.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celow służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerow niebędących własnością
pracodawcy,

b) Odbycie podroży środkiem komunikacji lotniczej,
c) Odbycie podróży srodkiem komunikacji morskiej,
d) Odbycie podroży środkami komunikacji kolejowej w warunkach wyższych niż standardowe/klasie

wyższej niż 2, kuszetka, wagon z miejscem sypialnym,
e) Dojazd taksowką".

W związku z prawidłowością rozliczania delegacji, kontrolą objęto rachunki
kosztów podroży służbowych :
1. nr 3l2O1B z 22.01.2018 r., cel: szkolenie - 'Nowelizaila VAT i JPK",

miejscowość: Gdańsk, koszty podrózy: zwrot za przejazd samochodem
zgodnie z § 2 pkt lb rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz

3 losowo wybranych

dzien: 21.01,2018 r.,

prywatnym 234,02 zł,

sposobu dokonywania
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zwrotu kosztów uzywania do celow służbowych samochodów osobowych. Do delegacji dołączono
wniosek pracownika o wyrażenie zgody na odbycie podrozy słuzbowej samochodem prywatnym.

Delegacja bez diety (zgodnie z oświadczeniem pracownika zapewniono obiad), podroz służbowa
wynosiła ,l1 godzin. W związku z wyjazdem służbowym samochodem prywatnym pracownik

sporządził Ewidencję przebiegu pojazdu, zgodną w zakresie danych z delegacją (data wyjazdu,

trasa, cel, liczba przejechanych kilometrów, stawka za 1 kilometr, wartość). Zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celow służbowych samochodów osobowych, przy rozliczeniu zastosowano stawkę dla

samochodu o pojemności skokowej silnika powyzej 900 cm3, tj,: 0,8358 złlkm (w obie strony

280 km). Ewidencję podpisał pracownik odbywający podróz służbową, zatwierdził Dyrektor.

2. nr 5l2O18 z26.03,201B r., cel: szkolenie -,,ZP elektronizacja", dzień,.27.03.2018 r., miejscowość:
Koszalin, koszty podrozy: bilet PKP 31,20 zł, dieta 15 zł (zgodnie z oświadczeniem pracownika nie

zapewniono żadnego posiłku). Podroz służbowa wynosiła 8,5 godziny.
3. nr,1312018 z 10.12,2018 r,, cel: posiedzenie Pomorskiej Rady BRD, termin 11.12.2018 r.,

miejscowość: Kościerzyna, koszty podrozy: zwrot za przelazd samochodem prywatnym 167,16 zł,

Delegacja bez diety (zgodnie z oświadczeniem pracownika zapewniono obiad), podroz słuzbowa
trwała 12 godzin, Do delegacji dołączono wniosek o wyrazenie zgody na odbycie podrozy słuzbowej
wraz z podaniem kosztow podrozy oraz zgodę marszałka wojewodztwa na wyjazd, W związku
z wyiazdem słuzbowym samochodem prywatnym pracownik sporządzlł Ewidencję przebiegu
pojazdu, zgodną w zakresie danych z delegacją (data wyjazdu, trasa, cel, liczba przejechanych
kilometrów, stawka za ,1 kilometr, wartośc). Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uźywania do celow słuzbowych samochodów
osobowych, przy rozliczeniu zastosowano stawkę dla samochodu o pojemności skokowej silnika
powyżej 900 cm3, tj,: 0,8358 złlkm (w obie strony 200 km). Ewidencję podpisał pracownik
odbywający podroz słuzbową, zatwierdził Dyrektor.

Zgodnie z lnstrukclą obiegu i kontroli dokumentow księgowych - załącznik nr 7 do Zarządzenia
nr 1l2015/GK Dyrektora WORD z dnia 02,06.2015 r., rozliczenia kosztow podrozy i diet zostały
dokonane w terminie do 7 dni od daty odbycia podrozy, Osoby delegowane wpisały na druku delegacji
datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia podrozy słuzbowej. W przypadku odbywania podrozy
samochodem prywainym do druku polecenia wyjazdu słuzbowego dołączono zgodę na użycie
samochodu prywatnego wlaz z określeniem ilości kilometrow, Do delegacji zostały dołączone
oświadczenia o zapewnieniu/nie zapewnieniu wyzywienia. Polecenia wyjazdu słuzbowego zostały
sprawdzone pod wzg|ędem merytorycznym przez bezpośredniego przełozonego delegowanego
pracownika, pracownik księgowości sprawdził je pod względem formalno-prawnym, a następnie kwotę
do wypłaty zatwierdził Dyrektor i Głowny księgowy. Dokumenty posiadały: numer, nazwisko, imię,
stanowisko słuzbowe osoby delegowanej, trasę, czas, cel wyjazdu, środek lokomocji, datę wysiawienia.

Dowód kontroli nr 6 [kań 5] stanowią: Rejestr delegacji za rok 2018 r,, wyciąg z lnstrukcji obiegu i kontroli
dokumentów dotyczący podróży słuzbowych.

Stwierdzono uchybien ialn ieprawidłowości:

1, Wydanie pracownikowi świadectwa pracy z naruszeniem art.97 § 1 KP (t.j. Dz. U. z2O1B r,,

poz. 917 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292 ze zm.), tj. nie w sposób
niezwłoczny, w dniu w ktorym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku praoy.
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4. 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. 3 w 2019 r.

Protokół sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. Każda
strona protokołu została zaparafowana przez zespół kontrolujący i kierownika jednostki
kontrolowanej/osobę przez niego upowaznioną.

4

Gdańsk, ,{, grudnia 2019 r.

Protokół sporządzili:

§ŁÓ\{ily sPtOAt}snrhrł
Jedta Paidr

ełftnrvsn

*",,,$[W,

!.b*oł,

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Q.ł,e-,J-

lub informacja o skorzystaniu z prawa
odmowy podpisania protokołu
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