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Pani Monika Wrona
Dyrektor XXIII Liceum 
Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt 1 procedury przeprowadzania kontroli1 inspektor
Małgorzata Omelianiuk z Wydziału Audytu i Kontroli  Urzędu Miasta Lublin (obecnie
Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, dalej: „Wydział KNW”) – przeprowadziła
w kierowanym  przez Panią XXIII  Liceum  Ogólnokształcącym  (dalej  „Liceum”  lub
„XXIIILO”) kontrolę  prowadzenia  gospodarki  finansowej  w  2020  r.  Szczegółowe
ustalenia zawarte są w protokole kontroli, podpisanym w dniu 22.12.2021 r. 

Zgodnie  z  przepisem  §  17  ust.  4  procedury  przeprowadzania  kontroli2

przekazuję  Pani  niniejsze  wystąpienie  pokontrolne,  zawierające  ocenę
skontrolowanych  zagadnień,  opis  stwierdzonych  nieprawidłowości  oraz  wnioski
mające na celu ich wyeliminowanie.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
1) przepisy dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej;
2) realizację dochodów na wydzielonym rachunku (tzw. „dochodów własnych”)3;
3) przestrzeganie  zasad  zaciągania  zobowiązań4 oraz  dokonywania  wydatków5;

w tym mechanizmy zabezpieczające środki finansowe na rachunkach bankowych6;
4) przeprowadzanie inwentaryzacji w 2020 r.;
5) gospodarkę rzeczowymi składnikami majątku.

Wydział  KNW pozytywnie  ocenia  prowadzenie  gospodarki  finansowej
Liceum w 2020 r. z  uwagą  dotyczącą  niepodejmowania  działań  wobec
składników  majątku  niewykorzystywanych  od  wielu  lat  do  realizacji  zadań
Liceum. Pozostałe nw. stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny
lub  nie  powodowały  następstw  dla  realizacji  kontrolowanej  działalności,
a wynikały  głównie  z  błędów i  niedopatrzeń oraz  niewłaściwej  interpretacji
obowiązujących przepisów prawa.

1 załącznik  do zarządzenia  nr  680/2010 Prezydenta  Miasta Lublin  z  28.09.2010 r.  w sprawie wprowadzenia
procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli (ze zm.);

2 załącznik do zarządzenia nr 40/2/2022 Prezydenta Miasta Lublin z 08.02.2022 r.  w sprawie wprowadzenia
procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego (ze zm.);

3 dochody z najmu (próba: 12 umów obowiązujących w 2020 r.  i  100% faktur/rachunków z lutego 2020 r. -
1.879,44 zł), powiadamianie/zgoda o umowach najmu - 100% obowiązujących w 2020 r.;

4 zabezpieczenie środków na 4 umowy na dostawy i usługi oraz 1 remontową (z 7 zawartych w 2020 r.);
5 do wysokości planu finansowego – próba 15 zmian (100%) planu środków budżet. i 2 (100%) planu dochodów

własnych;  celowość  i  mechanizmy  kontroli  dokumentów  (próba:  30  FV  na  kw.  49.583,97  zł),  zgodność
ewidencji wydatków ze sprawozdaniami Rb-28S i Rb-34S;

6 konfiguracja uprawnień do dysponowania śr. finansowymi na r-kach bankowych oraz dysponowanie środkami
na rachunkach bankowych na próbie celowej przelewów (2020 i 2021 r.);
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I.  W  zakresie  przepisów  dotyczących  gospodarki  finansowej  i  uregulowań
organizacyjnych:
1. Polityka rachunkowości  nie spełniała wszystkich wymogów art.  10 ust.  1 ustawy

o rachunkowości7 (dalej „uor”) gdyż:
• w  zakładowym  planie  kont  opisano  ewidencję  zdarzeń  niewystępujących

w Liceum8,  a  opis  operacji  na  koncie  976  dotyczył  łącznych  sprawozdań
finansowych, których Liceum nie sporządza,

• nie  wskazano  dat  rozpoczęcia  eksploatacji  programów  komputerowych
stosowanych  do  ewidencji  księgowej,  tj.  Płace  Vulcan,  Płatnik,  MolNet+
i Magazyn Vulcan,

• w Instrukcji inwentaryzacyjnej9 ustalono obowiązek inwentaryzacji materiałów
w magazynie raz na dwa lata (pkt 42 c), zamiast – jak wymaga art. 26 ust. 1
pkt 1  uor –  na koniec każdego roku obrotowego. Zapis ten nie spowodował
jednak naruszenia  ustawowych  terminów inwentaryzacji,  gdyż  spis  z natury
materiałów w magazynie przeprowadzono zarówno na koniec 2019 r. i 2020 r.

Zalecenie nr 1: 
1) Zaktualizować  zakładowy  plan  kont  o  opisy  zdarzeń  występujące  w  Liceum

i wskazać datę rozpoczęcia eksploatacji  wszystkich programów komputerowych
stosowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

2) Ustalić zgodny z uor obowiązek inwentaryzacji materiałów w magazynie na koniec
każdego roku obrotowego.

2. W Regulaminie wynagradzania pracowników.. ustalono kategorie zaszeregowania10

dla stanowisk nieuwzględnionych w strukturze organizacyjnej. Ponadto stanowisko
kierownika gospodarczego zdefiniowano jako kierownicze stanowisko urzędnicze,
a zgodnie z częścią V rozporządzenia11 w jednostkach oświaty jest to stanowisko
pomocnicze i obsługi. 

Zalecenie  nr  2: Dostosować Regulamin  wynagradzania  pracowników do struktury
organizacyjnej Liceum z zachowaniem wymogów rozporządzenia z 25.10.2021 r. ws.
wynagradzania pracowników samorządowych. 

3. Regulamin  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  zawierał  regulacje
niezgodne z wymogami ustawy o ZFŚS12, ponieważ:
• z  dofinansowania  do  wczasów  organizowanych  we  własnym  zakresie

wyłączono współmałżonków pracowników, emerytów i rencistów (wymienionych
jako osoby uprawnione), co było niezgodne z art. 2 ust 5 ustawy o ZFŚS,

• zróżnicowano  świadczenia  ze  względu  na  status  osoby  uprawnionej13,
wprowadzając inne kryterium nie wskazane w art. 8 ust.1 ustawy o ZFŚS,

• nie ustalono warunków i zasad korzystania z bezzwrotnej pomocy rzeczowej -
wskazanej w regulaminie jako rodzaj działalności socjalnej, do czego obligował
art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS. 

7 ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2021.217 ze zm.);
8 np. księgowanie różnic kursowych w przypadku inwestycji (konto 080, 201 i 750), ewidencję obrotów i stanów 

krótkoterminowych papierów wartościowych (konta zespołu 1), księgowanie kwoty potrąconej przez komornika 
tytułem prowizji bankowej i opłaty komorniczej (konto 221), ewidencja darowizn art. spożywczych (konto 310);

9 rozdział VII pn. Polityki rachunkowości;
10 np. woźny, portier, szatniarz, rzemieślnik, robotnik wykwalifikowany;
11 rozporządzenie z 25.10.2021 r. ws. wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2021.1960);
12 ustawa z 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2021.746 t.j. ze zm.);
13 ustalenie niższych stawek dofinansowania do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie dla dzieci,

a także dla emerytów i rencistów samotnie gospodarujących lub samotnie wychowujących dzieci;
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Zalecenie  nr  3:  Poprawić  zapisy  regulaminu  zakładowego  funduszu  świadczeń
socjalnych w ten sposób, że:
1) Wszystkim  wymienionym  osobom  uprawnionym  umożliwić  korzystanie

z wymienionych  w  nim  rodzajów  działalności  socjalnej  w  oparciu  o kryteria
wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy ZFŚS;

2) Określić zasady i warunki korzystania z bezzwrotnej pomocy rzeczowej.

4. Zakresy  obowiązków  niektórych  pracowników  były  nieaktualne,  gdyż  nie
uwzględniały  wszystkich  kluczowych  wykonywanych  przez  nich  czynności.
Dotyczyło  to  przykładowo  naliczania  przez  główną  księgową  odsetek  od
nieterminowych  płatności,  czy  prowadzenia  przez  kierownika  gospodarczego
ewidencji analitycznej konta 020. Zgodnie zaś ze standardami kontroli zarządczej14

(standard  A3  -  Struktura  organizacyjna)  dla  każdego  pracownika  powinien  być
określony aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Zalecenie nr 4:  Przeanalizować i zaktualizować zakresy obowiązków pracowników,
w szczególności głównej księgowej i kierownika gospodarczego.

5. Na  stronie  BIP  Liceum  nie  zamieszczono  informacji  o  terminach,  przebiegu
i efektach  przeprowadzonych  kontroli,  a  w  2021  r.  były  3  kontrole  (2  nie  były
również wpisane do książki kontroli), co było to niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a
ustawy o dostępie do informacji publicznej15.

Zalecenie  nr  5:  Uzupełnić  informacje  na  stronie  BIP o  kontrole  przeprowadzone
w Liceum i na bieżąco zamieszczać informacje o kolejnych kontrolach.

II. W pozostałych zakresie stwierdzono:

1. Realizacja  dochodów  z  tytułu  udostępniania  sal  lekcyjnych  dwóm  najemcom
odbywała się niezgodnie z zawartymi umowami. Postanowienia umów obligowały
bowiem do  wynajmu sal  w konkretnych  dniach  i  godzinach każdego tygodnia.
Pomimo takiego zapisu faktury  były  wystawiane tylko za  terminy,  w których te
zajęcia obyły się. Co do zasady Wydział KNW nie kwestionuje takiego sposobu
rozliczeń, niemniej powinien on wynikać z umów.

Zalecenie  nr  6:  Opłaty  za  najem  naliczać  zgodnie  z  postanowieniami  umów.
W przypadku  uzgodnienia  z  wynajmującym  odpłatności  wyłącznie  za  wynajmy
realizowane (niesystematyczne), zasady te zawrzeć w umowie.

2. Stwierdzono  przypadki  dokonywania  wydatków  bez  zatwierdzonych  przez
dyrektora dowodów księgowych (faktury korygujące dot. zwrotów opłat za najem)
a nawet  bez żadnych dowodów źródłowych (zwroty  środków do Wydziału  OW
i darowizny do Rady Rodziców). Powyższe było niezgodne ze standardami kontroli
zarządczej (standard C.14 - szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji
finansowych i gospodarczych), które wymagały ustanowienia takich mechanizmów
kontroli operacji finansowych i i gospodarczych, aby m.in.: rzetelnie i w pełni były
dokumentowanie  i  rejestrowanie  operacje  finansowe  i  gospodarcze,  kierownik
jednostki (lub osoby przez niego upoważnione) zatwierdzał operacje finansowe ,
zapewniona  była  weryfikacja  operacji  finansowych  i  gospodarczych  przed  i  po
realizacji.

14 komunikat  nr  23  MF  z  16.12.2009  r.  w  sprawie  standardów  kontroli  zarządczej  dla  sektora  finansów
publicznych (Dz.Urz.MF.2009.15.84 z dnia 2009.12.30);

15 ustawa z dnia 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2020.2176);
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Zalecenie  nr  7:  Wszystkich  wydatków  dokonywać  tylko  na  podstawie  dowodów
księgowych  zatwierdzonych  przez  dyrektora  lub  osobę  upoważnioną.  W  tym  celu
rozważyć wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontroli.

3. Budynek  i  ogrodzenie  zinwentaryzowano  drogą  weryfikacji  sald  zamiast  –  jak
wymaga art. 26 ust. 3 pkt 3 – drogą spisu z natury, który dla środków trwałych
przeprowadza się raz na cztery lata.

Zalecenie nr  8:  Wszystkie składniki majątku spełniające definicję środków trwałych
inwentaryzować drogą spisu z natury.

4. Pozostałe  środki  trwałe  funkcjonujące  jako  zestawy16 ewidencjonowane  były
w księdze inwentarzowej  (ewidencji  analitycznej  do konta 013)  bez objaśnienia
w treści  zapisu,  że  obejmują  one  określone  elementy.  W  konsekwencji
powyższego taki zapis nie realizował zasady sprawdzalnego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, o której mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1 uor17, zwłaszcza że tylko jeden
jego element (lub nawet opakowanie) był oznakowany numerem inwentarzowym. 

Zalecenie nr  9:  W ewidencji analitycznej składników majątku wskazywać informacje
umożliwiającej ich identyfikację, w szczególności dot. składnika wieloelementowego. 

5. W  dyspozycji  Liceum  jest  niewykorzystywane  od  15  lat  wyposażenie  kuchni
i stołówki, na które składają się środki trwałe o łącznej wartości ponad 30 tys. zł18

oraz wyposażenie ewidencjonowane ilościowo, jak i w ogóle nie ewidencjonowane
ze  względu  na  niską  wartość19.  Te  niewykorzystywanie  do  realizacji  zadań
składniki majątku nie były zagospodarowane zgodnie z zarządzeniem Prezydenta
nr 470/2006 z dnia 31.10.2006 r.20

Zalecenie  nr  10:  Dokonać  analizy  stanu  majątku  wyposażenia  kuchni  i  stołówki,
a następnie  podjąć  działania  w  sprawie  ich  zagospodarowania  zgodnie
z postanowieniami § 6 ww. zarządzenia. 

Proszę w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego złożyć
sprawozdanie  z  realizacji  powyższych  zaleceń  –  według  wzoru  określonego
w załączniku nr 5 do procedury przeprowadzania kontroli21.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
 Dyrektor Wydziału Kontroli i Nadzoru

Właścicielskiego

Łukasz Mazur
                 (dokument w postaci elektronicznej podpisany
                    kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości: 
- Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin

16 dotyczyło to np.: rzutnika projektora multimedialnego marki A+K (2 elementy), zestawu interwrite Mobi and
Cabs (34 elementy) i sprzęt nagłaśniający Panasonic (8 elementów);

17 księgi rach. są sprawdzalne, m.in. jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów;
18 są to np.: robot kuchenny, obieraczka do warzyw, zmywarka do naczyń, patelnia elektryczna, szafa chłodnicza,

zamrażarki, chłodziarki, kuchnie, pralka, waga;
19 np.: meble, suszarka, chlebak, naczynia, patery, sztućce i duże kotły do gotowania;
20 w sprawie sposobu i  trybu gospodarowania składnikami  majątku ruchomego powierzonego przedszkolom,

szkołom i plac. prowadzonym przez Miasto Lublin oraz przyjmowania darowizn rzeczowych przez te jednostki;
21 https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-4022022-prezydenta-miasta-lublin-z-

dnia-8-lutego-2022-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-przeprowadzania-kontroli-przez-wydzial-kontroli-i-
nadzoru-wlascicielskiego,353,28195,2.html.
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