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Grodzka - Teatr NN"
ul, Grodzka 21,
20-112 Lublin

Wystąpien ie pokontrol ne
Na podstawie § 4 procedury przeprowadzania kontnoli1, Wydział AuCytu i Kcntrcli
Urzędu Miasta Lublin, przeprowadził w kierowanym przez Pana Ośrodku,,Brama
Grodzka Teatr NN" w Lublinie (zwanym dalej ,,Ośrodkiem") kontrolę planową,

obejm ującą sprawdzen

.

ie

realizaĄi procedur

:

w

zakresie celowosci zaciągania zobowiązan finansowych

w latach 20a7 - 20Cg r,,
wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wyniku kontroli przeprowadzonych
w latach 2006 - 2007,
Szczegółowe ustalenia w powyzszym zakresie zostały przedstawione w protokole
kontroli podpisanym w dniu 3 września2a10 r.
i dokony,"vania v4ydatkor,v

-

Zgodnie z pzepisem § 21 ust. 1 ww. procedury przeprowadzania kontroli,
przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne, w tym opis stwierdzonych
nieprawidłowościoraz wnioski zmierzające do ich wyeliminowania,

W ramach tej kontroli sprawdzono wydatki biezące:

.

na zakup materiałow oraz usług pozostałych w łącznej wysokosci 1B0 366,29

stanowiącej 12,13 % kosztów Ośrodka w 2007 r. z
na wynagrodzenia w łącznej kwocie 551 318,31
roku 2008 w wysokości 2 989 424,55 zł,
na zakup usług remontowych oraz energii w
stanowiącej 27,9B % kosztow Osrodka w 2009 r. z

-

kwoty 1 486 922,50 zł,

zł,

zł, co stanowlło 18,44 % kosztow
łącznej wysokości903 259,23

kwoty 3 22B 128,72 zł.

zł,

Na podstawie zbaCanych wnr. wydatkow Wydział A.udytu i K.ontroli pozytywnie
ocenia przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązan
finansowych i dokonywania wydatkow oraz reaiizację wcześniejwydanych zaleceń
pokontrolnych, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,z których szczegolnie krytyczne
uwagi odnoszą się do ustalania i wypłacania pracownikom składnikow wynagrodzeń. ,

W

przepisach wewnętrznych nie uwzględniono procedur postępowania przy
udzielaniu zamowień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych', tj. ponizej
równowańości 14 000 euro.

1.

1

Załącznik do zarządzenia Nr 52l20O7 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia
p

2

Szczegółowe ustalenia kontroli wykazały, ze:

roce

Dz.

du

U

ry

p

ne p row adzan i a

ko ntrol

Nr 164, poz. 1163 zę zm.

i

Przepis ań, 47 ust. 1 i 3 abowiązulącej do dnia 31 grudnia 2009 r, ustauty
o finansach publicznych3 stanowił, ze kierownik jednostki ustala w formie
pisemnej procedury kontroli finansowej obejmujące procesy związane m,in,
z rozdysponowaniem środkowpublicznych i udzielaniem zamowień

publicznych.
Zgodnie z art. 68 obecnie obowiązującej ustawy
o finansach publicznycha kierownik jednostki

z dnia 27 sierpnia 2009

r.

ma obowiązek zapewnić
funkcjonowanie kontroli zarządczej, którą stanowi ogoł działań

podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny iterminowy. Procedury kontroli finansowej
stanowią jedno z narzędzi realizacji celow,
2,

W dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości brakowało opisu sposobu
prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad oznaczania i przechowywania dowodow
księgowych. W toku kontroli ustalono, ze ewidencja księgowa prowadzona była
w podziale na trzy rejestry: zakupu, sprzedaży i bankowy. Z kolei dowody księgowe

w 2007 r, oznaczano zachowującymi ciągłośćmiesięczną numerami identyfikacyjnymi
z symbolem zaleznym od rejestru (np. ZK 21lllll2007, BK 4llll2007), natomiast
w2009 r, stosowano już inne oznaczenia (np. 591132, 1512009" Wb 2711,\"
Stosowanie niniejszych praktyk nie zostało opisane w przepisach wewnętrznych.

z ań, 10 usf. 1 pkt 3

ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowościs sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien zostać
ustalony w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości.

Zgodnie

2

Objęte kontrolą faktury, wyciągi bankowe oraz listy płac nie zawieraĘ wskazania kont,
na kioi-yci-i zo§iały ujęie w księgach i,achunilov4ych. lch cieki,eiacja zamieszczona była
na wydrukach komputerowych, sporządzanych na koniec kazdego miesiąca, które
zawieraĘ wykaz ewidencjonowanych w danym miesiącu dowodow księgowych.
Na wydrukach tych brakowało wskazania numerów identyfikacyjnych wymienionych
w nich dowodow księgowych, co uniemozliwiało właściwąidentyfikację księgowanych
dokumentów.
Art, 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowościstanowi, że udokumentowanie
zapisow powinno pozwolić na identyfikację dowodow isposobu ich zapisania
w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych.

4. Zapisy księgowe w ewidencji syntetycznej i analitycznej kont 13a i 201 nie zawierały

daty dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu, w przypadku gdy rozniła
się ona od daty dokonania operacji,
Było to niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkawości,

5.

6,

3
4
5

Listy płac z okresu lipiec - grudzień 2008 r. nie zawieraĘ daty ich sporządzenia.
Zgodnie z arź. 21 usł. 1 pkł 4 ustav,ly a rachunkawaści, dowod księgcwy
powinien zawierać, co najmniej datę dokonania aperacji, a gdy dowod został
sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu.

W badanej probie

kontrolnej obejmującej

31 faktur zapłaconych w 2009 r. stwierdzono:
a) brak dat zatwierdzenia ich do zapłaty;

46 faktur zapłaconych w

2007

r, oraz

Dz, U. Nr 249, poz.2104 ze zm.
Dz, U. Nr 157,poz. 1240zezm_
Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.
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Zgodnie ze standardem nr 12 standardow kontroli finansowej, kierownik
1ednostki lub upoważnieni przez niego pracownicy powinni zatwierdzać
wszystkie operacje finansowe i gospodarcze przed ich realizacją. Standard
nr 11 okreŚlał zaś,że dokumentacja powinna umożliwic pnesledzenie każdej
operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku,
w trakcie ich tnuania i po zakończeniu,

nieterminową płatność'l9 faktur w łącznej kwocie 17992,71 zł,, opoźnienia
w zapłacie wynosiły od 1 do 72 dni, jednak do czasu zakańczenia kontroli Ośrodek
nie poniosł wydatków z tytułu zapłaty odsetek za zwłokę.
Obowiązek dokonywania wydatkow w terminach wynikających z wcześniej
zaciągniętych zobowiązań ustalany został w ań. 35 ust, 3 pkt 3 ustawy
o finansach publicznych z dnia 30 czelwca 2005 r. (obecnie art. 44 ust. 3 pkt 3
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 20a9 r,).

b)

7. Objęte kontrolą umowy cywilno-prawne podpisane przez dyrektora

Ośrodka
z kontrahentami na wykonanie usług remontowych nie zawieraĘ podpisu głównej
księgowej, potwierdzĄącego, że zobowiązania wynikające z tych umów mieszczą się
w planie finansowym Ośrodka,
Ań, 45. usf. 3 ustawy z dnia 30 czenuca 2005 r. o finansach publicznych
stanowił, że wymagany podpis głownego księgowego złożony na dokumencie
dotyczącym danej operacji oznacza m.in,, że zobowiązania wynikające
z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki (obecnie aft. 54 usć. 3
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r,).

8. W probie

kontro|nej obejmującej ustalenie i wypłatę u,nynagroctzeń d.|a dziew!ęclu
Pracowników OŚrodka w 2008 r. stwierdzono ponizsze nieprawidłowosci:
a) Czterem pracownikom nieprawidłowo ustalono i wypłacono dodatek za wysługę
lat, poniewaz błędnie wyliczono im staz pracy i stawki dodatku. Czynności te
wykonywała głÓwna księgowa bez konsultaĄi z osobą prowadzącą akta osobowe,
W efekcie w 2008r. trzech pracowników otrzymało zaniżone wynagrodzenia
włącznej kwocie 258,80 zł (odpowiednio 142,20zł,84zł i32,60zł), a jeden zav,tyżone o 50 zł. W lutym 2010 r. jednemu z pracownikow wypłacono
wyrÓwnanie w kwocie 570,50 zł nieprawidłowo naliczanych kwot dodatktl za
wysługę lat w latach 2007-2009 r.
Powyższe było niezgodne z przepisem § 4 pkt 1 i 2 rozponądzenia Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r.7, ustalającym stawki dodatku za
wysługę lat i zasadę zaliczania okresow zatrudnienia uprawniających do
dodatku w określonej wysokości,

Nieprawidłowościdotyczące ustalania dodatku za wysługę lat stwierdzono takze
podczas wczesniejszej kontroli przeprowadzonej w 2006 r. i pomimo udzielonej
odpowiedzi o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w dalszym ciągu nie zostały one

wyeliminowane.

b) Od lutego do grudnia 2008 r. zaniżano pracownikowi wypłatę dodatku funkcyjnego
o 2836,90zł, poniewaz naliczono go od kwoty wynagrodzenia zasadniczeEo

przed podwyzką,
Było to niezgodne z decyzją dyrektora Ośrodka, w ktorej ustalona dodatek
funkcyjny w wysokości 43 Yo wynagrodzenia zasadniczego.

b

7

,]3

Komunikat Nr
Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. (Dz- Urz- MF Nr 7, poz, 58).
w sprawie zasad v,rynagradzania pracownikow zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczegolności
działalnoścw zakresie upowszechniania kultury - Dz, U, Nr 45, poz. 446 ze zm.
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DoPiero w PaŹdzierniku 2009 r. wypłacono pracownikowi
wyrownanie w kwocie
Ą(\ zł tYtułem zaniŻania
łĄ L)7ą,
l łlJv
dodatku za 1i miesięey 2008 r. i 8 miesięcy 2009
r.
Trzem pracownikom wypłacono" premię w zaryżonej kwocie
łącznie o 344 zł,
Poniewaz głowna księgowa nie zmieniła ustawień w programie płacowym
i PrzYjęła wYsokoŚĆ przyznanych premii tak jak
w poprzełnim mies iącu (2O %
wynagrodzenia zasadniczego, zamiast 15 %),
WYPłacone kwotY Premii były niezgojr" , wysokościąpremii
ptzyznanej
pracownikom za czerwiec 2008 r,
=

c)

d) W okresie od liPca do grudnia ZPO.a r._wynagrodzenie miesięczn przekazywano
na rachunki bankowe Pracowników Ośiodiaod 2 do B dni e
przed

terminem

wypłaty,

Zgodnie z
9bowiązującYm w 2008 r. regulaminem pracf wynagrodzenie
łącznie z dodatkiem funkcyjnym oraz premią motywacyjną płatne
jest co
miesiąc z dołu w dniu 27 każdego miesiąca, a jeŹeti tón
azien jest dniem
wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca sĘ w ańiu poprzednim,

9, Dwóch z

dziewięciu objętych próbą kontrolną pracownikow nie posiadało
zakresów
czynności w aktach osobowych.

Było to niezgocine

z

1

ałt. 94 usf.
kodeksu pracf zobowiązującym
do
zaznajomienia
Pracodawcę
pracownikow podejmulącyón pracę z zakresem
obowiązkow, sposobem wykonywania - próry'
wyznaczonych
stanowiskach oraz ich podstawowymi up7awnieniami.

ich

\.^l
n
|.9,
i, Y

,!

na

.iłęuui i ż ilzech spi.a,,vdzonych pcsiępov;aniaci,\
o i;dzieienie zai"i,iowień
publicznych na usługi remontowe w 2009 r, w
trybie ustawy Prawo zamówień
rJ,t,;,^!__

publicznych, nie zamieszczono;
' informacj1 o wyborze najkorzystniejszej ofeńy na tablicy informacyjnej ośrodka
oraz na stronie internetowej,

'

ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych

w Biuleiynie Zamowień
Publicznych.
Sfosownie do PrzePisu aft. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamowień publicznych
niezwłocznie Po wYboru,e najkorzystniejszej'ofeńy zamawiający
zamieszcza
informacje na stronie internetowej oraz w miejscu pubtiĆinie
dostępnyń
w swojej siedzibie,
Art, 95,
.1, WW. ustawY zobowiązuje zamawiającego do niezwłocznego, po
zawarciu umoWY W sPrawie zamowienia- 'pu6ticznego, zamieszczenia
ogłoszenia a udzieleniu zamowienia w Biutetynie Zamńień publicznych
jeŻeli waftosÓ zamÓwienia jest mniejsza niz
kwoty określonew przepisach
wYdanYch na Podstawie art, 11 ust. 8'ustawy Prawo
zamówień publicznych,

OPisane w niniejszYm wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowosci
był efektem
błędÓw i PomYłek PoPełnianyc-h przez pracownikow.
Wskazuje to, ze funkcjonujące
w OŚrodku formY nadzoru (w tym mechanizmy
kontroli) są niewystarc zające
i nieskuteczne, W Świetle przepisow ustawy o finansach
publicznych
za Prawidłowe funkcjonowanie kontroli finónsowej (od br, kontroii odpowiedzialność
zarządczej), ponosi
dyrektor
Ośrodka.

8
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Regulamin pracy Ośrodkaobowiązujący od 01.04,199B
Dz. U. Nr 21 , poz.94 ze zm,

r
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Itr

w związku z wyze,j wymienionymi nieprawidłowościarnipoleeam:
1, Zapewnic funkcjonowanie adekwatnej skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
WtYm celu rozważyc m.in. ustalenie procedur dokonywania wydatkow ponizÓ;
Progów ustalonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz procedur kontroli

2.

dokumentow dotyczących ustalania i wypłaty wynagrodzeń.
UzuPełnić dokumentację opisującą przyjęte przez Ośrodekzasady rachunkowości
o oPis zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad oznaczania i przechowywania
dowodow księgowych oraz zapewnić ich przestrzeganie,

3. Zobowiązać główną księgową do:

,

4.

zamieszczania w zapisie księgowym daty dowodu księgowego, jezeli rózni się ona
od daty dokonania operacji,
- oznaczania dat sporządzania list płac,
. parafowania umów powodujących powstanie zobowiązań pienięznych.
Dokumentować zatwierdzenie wydatków do zapłaty podpisem i datą,

5, Wzmoc

,

.
,

6.
7

.

nadzór nad:
terminorn'oŚcią regulowania zobowiązań finanso.u^"ych lr,ynikających z otrzymanych
od kontrahentow faktur, a w przypadkach zagrożenia terminu realizaĄi fańtur
zawieraĆ z kontrahentem stosowną ugodę (uzyskac potwierdzoną pisemnie zgodę
na przesunięcie terminu płatności),
naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń,
Przestrzeganienn przepisóvr Prawa zamówień publicznych w zakresie
zamieszczania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Ośrodka,a także
zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych w Biuletynie
Zamowień Publicznych,

SkorygowaĆ nieprawidłowo wypłacane pracownikom składniki wynag rodzeń.
sporządzic i zapoznać pracownikow z ich zakresami czynności.

O wykonaniu powyzszych zaleceń

pokontrolnych proszę mnie poinformować

w ciągu 30 dniu od daty otrzymania niniejszego pisma.

j|,

.

ll

i,

|
-,

AK. K.1.0914 -19l10

-

'-

]' i

, ,,,-;
l

5/5

