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AK-K-I.1711.23.4.2020 Lublin, 1 września 2020 r.

Pani Elżbieta Sękowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
ul. Podwale 11, 20-117 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin (dalej  Wydział AK) przeprowadził
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin systemową
kontrolę  obejmującą  sprawdzenie  procedur  regulujących  proces  inwentaryzacji1.
Zbadano  zgodność  regulacji  wewnętrznych  dotyczących  przeprowadzania
inwentaryzacji  z  przepisami  ustawy  o  rachunkowości2 (dalej  „uor”),  mając  na
względzie osiągnięcie celów inwentaryzacji. Szczegółowe ustalenia odnoszące się do
kierowanego  przez  Panią  Zespołu  Szkół  nr  1  (dalej  „Zespół”)  zawarto  w  liście
kontrolnej załączonej do niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Zgodnie z przepisem
§  19  ust.  5  procedury  przeprowadzania  kontroli  przez  Wydział  Audytu  i Kontroli3

przekazuję Pani wyniki kontroli wynikające z tych ustaleń.

Instrukcja inwentaryzacyjna (zarządzenie dyrektora nr 2/2020 z 01.01.2020 r.
nie zapewnia prawidłowego sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji, gdyż nie
zawiera  pełnego  udokumentowania  czynności  wykonywanych  w  procesie
inwentaryzacji,  a część jej  zapisów jest niezgodna z przepisami uor.  Ponadto
odpowiedzialność  za  wykonanie  istotnych  czynności  powierzono  działowi
księgowości nieprzewidzianemu w strukturze organizacyjnej. I tak:

1. Wbrew  dyspozycji  wynikającej  z  art.  27  ust.  1  uor  nie ustalono  sposobu
udokumentowania ostatecznych wyników inwentaryzacji (w formie np. zestawienia
tabelarycznego czy protokołu) powiązania ich z danymi ksiąg rachunkowych oraz
wyjaśnienia  i  rozliczenia  ewentualnych  różnic  inwentaryzacyjnych  w  toku
inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald i drogą weryfikacji sald.

2. Ustalono  obowiązek  przeprowadzenia  inwentaryzacji  doraźnej  w  przypadku
zmiany formy własności i w wyniku zarządzenia pracowników kontroli  skarbowej
i podatkowej  (rozdz.  Rodzaje  inwentaryzacji,  pkt  4),  pomimo  że  Zespół  jest
jednostką budżetową Gminy Lublin i nie dotyczą go przekształcenia własnościowe,
a inwentaryzację w Zespole może zarządzić tylko kierownik jednostki. 

1 kontrolę w dniach 20.04-29.05.2020 r. przeprowadził zespół, w tym ZS nr 1 podinspektor K. Miszczuk-Żydek;
2 ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. ze zm.);
3 załącznik do zarządzenia nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia

procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli (ze zm.);
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3. Niezasadnie  wyłączono  z  obowiązku  potwierdzenia  sald  drobne  należności,
w przypadku których koszty uzgodnienia przekraczałyby związane z tym korzyści4.
Jest  to niezgodne z art.  26 ust.  1 pkt 2 uor nieprzewidującym takich wyłączeń
z inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia sald.

4. Nieutworzonemu działowi księgowości (strukturę organizacyjną w Zespole tworzą
pojedyncze  stanowiska  pracy)  powierzono  istotne  obowiązki  w  zakresie
inwentaryzacji, tj. odpowiedzialność za:
• przyjęcie  od  przewodniczącego  komisji  inwentaryzacyjnej  arkuszy  spisu5

i dokonanie wyceny spisanych składników majątku6,
• przeprowadzenie inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald7,

• przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji sald i sporządzenia protokołu
z tej weryfikacji8.

W celu wyeliminowania przedstawionych powyżej nieprawidłowości polecam:

1. W  instrukcji  inwentaryzacyjnej  wskazać  sposób  udokumentowania  czynności
wymienionych w ww. pkt 1.

2. Dokonać  analizy  zapisów  instrukcji  inwentaryzacyjnej  i  wyeliminować  z  niej
nieprawidłowe ustalenia, w szczególności dotyczące:
a) wyłączenia  obowiązku  potwierdzania  sald  drobnych  należności  –  mając  na

uwadze, że celem inwentaryzacji nie jest osiągnięcie korzyści materialnych ale
ustalenie  rzeczywistego  stanu  należności,  a  tym  samym  zapewnienie
rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności sprawozdań finansowych,

b) obowiązku  przeprowadzenia  inwentaryzacji  doraźnej  w  razie  zmiany  formy
własności i w wyniku zarządzenia pracowników innych jednostek,

c) powierzenia  obowiązków  działowi  księgowości  i  przypisać  je  pracownikom,
którzy faktycznie wykonują te czynności.

Proszę w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego złożyć
sprawozdanie z realizacji zaleceń – wg wzoru określonego w zał. nr 49 do wymienionej
na  wstępie  procedury  przeprowadzania  kontroli.  W przypadku  braku  możliwości
ustalenia  sposobu  realizacji zaleceń  w  ww.  terminie,  dopuszczam  odstępstwo  od
terminu proceduralnego i proszę o złożenie sprawozdania do 30.10.2020 r.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli

 
mgr inż. Anna Morow

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

4 w rozdz. Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia sald, pkt 2d;
5 w rozdz III Przebieg spisu z natury pkt 10;
6 w rozdz. IV Wycena spisu z natury i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych pkt 1;
7 w rozdz. Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia sald, pkt 3;
8 w rozdz. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald, pkt 4 i pkt 5;
9 https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-6802010-prezydenta-miasta-

lublin-z-dnia-28-wrzesnia-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-przeprowadzania-kontroli-przez-wydzial-
audytu-i-kontroli,59,23053,2.html;
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