
 
 

 
 

 
 
LOP – 4101-013-01/2014 

P/14/014 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 
  



 

 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/014 – Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach 
budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Opolu 

Kontrolerzy Grażyna Stalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 92306 z dnia 28 sierpnia 2014 r.  

Krzysztof Rajczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 92322 z dnia 2 października 2014 r.  

Rafał Marynowicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 92307 z dnia 28 sierpnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Opolski Urząd Wojewódzki1, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski2 

(dowód: akta kontroli str. 1601) 

Okres objęty kontrolą Od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia3 negatywnie zaniechanie sporządzenia 
sprawozdania finansowego Urzędu, jako jednostki budżetowej za 2013 r., o którym 
mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej4.  

Wobec faktu, że w Urzędzie sporządzane były „cząstkowe” sprawozdania finansowe 
obejmujące operacje dotyczące wyodrębnionych obszarów działalności, NIK objęła 
kontrolą, a następnie oceniła prawidłowość ww. sprawozdań „cząstkowych”.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
prowadzenie przez Urząd ksiąg rachunkowych za 2013 r. i sporządzone na ich 
podstawie „cząstkowe” sprawozdania finansowe za 2013 r. oraz pozytywnie 
prowadzenie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r.  

 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Wojewoda. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienia. 
4 Dz. U. z 2013 r., poz. 289. Dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. 
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Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła funkcjonowanie 
systemu kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki majątkowo-finansowej, 
organizację systemu rachunkowości, prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji, 
a także prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia 
sprawozdania finansowego.  

Na obniżenie oceny wpłynęły stwierdzone nieprawidłowości, których łączna suma, 
odnosząca się do poszczególnych elementów sprawozdania, wyniosła odpowiednio 
0,86% sumy bilansowej, 0,79% średniej arytmetycznej z sumy kosztów 
i przychodów oraz 0,97% wartości funduszy własnych.  
Nieprawidłowości polegały w szczególności na: nie objęciu odpisem aktualizacyjnym 
niezapłaconych w terminie należności z lat 2006-2009, braku wyceny należności 
w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na dzień 
bilansowy, nieprawidłowej wycenie na dzień bilansowy środków pieniężnych 
w walucie obcej, tj. wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego5, braku 
ujawnienia, wyjaśnienia i rozliczenia różnic pomiędzy stanem rzeczywistym 
zapasów materiałów wykazanych w arkuszach spisu z natury, a stanem wykazanym 
w księgach rachunkowych, wprowadzaniu do ewidencji środków trwałych oraz 
amortyzowaniu urządzeń niezgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, a także 
zaniechaniu rozliczania w czasie kosztów dotyczących przyszłych okresów 
sprawozdawczych.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. System kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki 
majątkowo-finansowej 

System kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki majątkowo-finansowej Urzędu 
oparto na sformalizowanych wzorach postępowania6 wynikających z uregulowań 
zewnętrznych (prawnych), jak również wewnętrznych, w tym zarządzeń7, 
regulaminów8 i instrukcji9. Kontroli funkcjonalnej sprzyjało środowisko kontroli 
stworzone przez kierownictwo jednostki oraz przełożonych. Urząd został 
wyposażony w sprzęt i oprogramowanie tworzące systemy informatyczne 
umożliwiające realizację obowiązków gospodarki majątkowo-finansowej. Jednostki 
organizacyjne odpowiedzialne za sprawozdawczość finansową, tj. Wydział Budżetu, 
Finansów i Certyfikacji oraz Oddział Księgowości i Budżetu10, dysponowały 
przygotowaną merytorycznie, a także relatywnie stałą kadrą pracowników. 
Ww. pracownicy podlegali okresowym ocenom, według znanych im kryteriów. 
Elementem kontroli zarządczej w Urzędzie był proces identyfikowania, analizy 
i zarządzania ryzykiem, zarówno w poszczególnych komórkach organizacyjnych, jak 
i na poziomie całej jednostki. W Urzędzie nie zostały jednak rozpoznane ryzyka 
dotyczące celów sprawozdawczości finansowej za 2013 r., jak też nie opracowano 

                                                      
5 Dalej: NBP. 
6 M.in. wzory postępowania wynikające z ustalonego schemat obiegu dokumentów, kontroli merytorycznej, kontroli formalno-
rachunkowej, zatwierdzenia operacji do wypłaty, a także wynikające z hierarchii służbowej (wskazanie podległości służbowej osób 
odpowiedzialnych) i rozdzielenia obowiązków w zakresie kontroli formalno-rachunkowej od obowiązku kontroli merytorycznej. 
7 M.in. System zarządzania ryzykiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Procedura przebiegu procesu zarządzania ryzykiem 
oraz Instrukcja oceny ryzyka stanowiące załączniki do zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 36/14 z dnia 12 marca 2014 r. 
w sprawie ustalenia polityki zarządzania ryzykiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu z wykorzystaniem 
oprogramowania e-Risk oraz Zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 197/10 Wojewody Opolskiego z 27 października 2010 r. 
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. 
8 M.in. Regulamin Organizacyjny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 
Wojewody Opolskiego nr 176/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. 
9 M.in. Instrukcja obiegu, kontroli, ewidencji i przechowywania dokumentów księgowych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim 
stanowiąca załącznik do zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 191/09 z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia 
Instrukcji obiegu, kontroli, ewidencji, przechowywania dokumentów księgowych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. 
10 Oddział będący komórką organizacyjną w strukturze Biura Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych. 
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procedury szacowania ryzyka w tym zakresie. Nadzór nad realizacją zadań 
w obszarze sprawozdawczości finansowej, w ramach kontroli funkcjonalnej 
sprawowany był przez przełożonych, w ramach powierzonych im obowiązków 
służbowych. W latach 2013-2014 obszary odnoszące się do rzetelności 
sprawozdawczości finansowej i ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich 
sporządzenia, nie były objęte oddzielną kontrolą wewnętrzną lub audytem11. 
Zdaniem NIK, system kontroli wewnętrznej zaprojektowano w istotnym zakresie 
w sposób adekwatny do charakteru działalności jednostki, lecz nie był on w pełni 
skuteczny, tj. nie chronił od błędów, jak też nie pozwalał na ich ujawnienie 
i korektę, o czym świadczą stwierdzone nieprawidłowości w pozostałych obszarach 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 160, 840-845, 1642-1645) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W Urzędzie nie wprowadzono mechanizmów umożliwiających prawidłową 
realizację obowiązku tworzenia na podstawie art. 35d ust. 1 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości12, rezerw na przyszłe zobowiązania, 
w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi w sprawie roszczeń wobec 
Skarbu Państwa, Wojewody czy Urzędu13. Tym samym nie były dokonywane analizy 
na dzień bilansowy prawdopodobieństwa występowania w przyszłości takich 
zobowiązań, jak też w księgach rachunkowych 2013 r. nie były tworzone takie 
rezerwy. 

(dowód: akta kontroli str. 1778-1829) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła: informacji o pozwach i sprawach sądowych 
w toku nie otrzymuję. Nie wnioskowałam o takie informacje. Ponadto poinformowała, 
że w Urzędzie nie stosuje się procedury polegającej na przekazywaniu głównemu 
księgowemu informacji dotyczących roszczeń przeciwko Wojewodzie lub Urzędowi, 
a także informacji o zapadłych rozstrzygnięciach sądowych. 

(dowód: akta kontroli str. 797-837, 1600, 1777-1829) 

2. Funkcjonujący w Urzędzie system kontroli wewnętrznej w postaci kontroli 
wstępnej, bieżącej i następnej, nie zapewnił identyfikacji nieprawidłowości, które 
opisane zostały w dalszej części niniejszego wystąpienia.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
 

2. Organizacja systemu rachunkowości 

Księgi rachunkowe prowadzone były w Urzędzie przez dwie komórki organizacyjne: 
Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji - obsługujący dysponenta I stopnia części 
budżetowej 85/16 oraz Oddział Księgowości i Budżetu - obsługujący dysponenta 
III stopnia.  
Księgi rachunkowe właściwe dla dysponenta I stopnia części 85/16 prowadzone były 
dla następujących grup zdarzeń: 1/ dochodów środków krajowych i europejskich, 
2/ wydatków środków krajowych i europejskich, 3/ Funduszu Skarbu Państwa, 

                                                      
11 W latach 2013-2014 przeprowadzono m.in. zadania audytowe dotyczące badania systemu komunikacji wewnętrznej pn. Ocena 
narzędzi i procedur komunikacji elektronicznej w kontekście efektywności zarządzania informacją i zasobami oraz badanie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informatycznym pn. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w wybranych 
urzędach administracji rządowej (audyt zlecony m.in. przez Kancelarię Rady Ministrów). 
12 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.; dalej: uor. 
13 W 2013 r. toczyło się 10 spraw sądowych przeciwko Urzędowi, Wojewodzie lub Skarbowi Państwa. 
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Funduszu Pracy i Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, 4/ środków 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego14, 5/ środków 
INTERREG IIIA Czechy-Polska15. Odrębnie dla ww. grup zdarzeń sporządzane były 
„cząstkowe” sprawozdania finansowe, w tym na podstawie zdarzeń 
ewidencjonowanych w odrębnych księgach rachunkowych, które prowadzone były 
dla ZPORR i INTERREG. 

(dowód: akta kontroli str. 745-782, 1467-1600, 1712-1730, 1757-1774) 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z art. 10 uor, obowiązywała następująca 
dokumentacja opisująca przyjęte w Urzędzie zasady (politykę) rachunkowości: 
1/ zarządzenie nr 149/12 Wojewody Opolskiego z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Wydziału 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonującego 
zadania Wojewody Opolskiego jako dysponenta części 85/1616, 2/ zarządzenie 
nr 157/2008 Wojewody Opolskiego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia 
zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont w Opolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Opolu17, 3/ zarządzenie nr 179/2013 Wojewody Opolskiego z dnia 
31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego 
Planu Kont w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, 4/ Podręcznik Procedur 
Instytucji Pośredniczącej ZPORR (m.in. z załącznikami: Opis procedur księgowych, 
Opis systemu bezpieczeństwa informatycznego), 5/ Podręcznik Procedur Instytucji 
Pośredniczącej INTERREG (m.in. z załącznikami Opis procedur księgowych, Opis 
systemu bezpieczeństwa informatycznego). W szczególności w dokumentacji tej 
podano m.in. metody wyceny aktywów i pasywów, wykaz kont księgi głównej, 
przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych 
oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.  

(dowód: akta kontroli str. 745-782, 1467-1600, 1712-1730, 1757-1774) 

Księgi rachunkowe dla dysponenta części oraz dysponenta III stopnia prowadzone 
były w oparciu o ww. dokumentację, jak też o dodatkowe instrukcje i zarządzenia 
wewnętrzne18. Przyjęte zasady rachunkowości były zasadne i adekwatne do 
charakteru działalności jednostki, a dokumentacja o której mowa w art. 71 uor 
przechowywana była zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli str.801-837,1467-1600) 

Wyżej opisana dokumentacja (polityka) rachunkowości spełniała podstawowe 
wymogi określone ww. art. 10 uor., z zastrzeżeniem wynikającym z niżej opisanej 
nieprawidłowości.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Kierownik jednostki, pomimo obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 2 uor, 
dotyczącego aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości, nie dokonał aktualizacji 
zasad ustalonych w zarządzeniu w sprawie zasad rachunkowości dla Wydziału 
Finansów i Budżetu, w zakresie: 
- uwzględnienia w Zakładowym Planie Kont, kont za pomocą których prowadzona 
była ewidencja operacji gospodarczych dotyczących Funduszu Skarbu Państwa19,  

                                                      
14 Dalej: ZPORR. 
15 Dalej: INTERREG. 
16 Dalej: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości dla Wydziału Finansów i Budżetu.  
17 Zmienione następującymi zarządzeniami: 1/ nr 75/2009, 2/ nr 156/2009, 3/ nr 68/2010, 4/ nr 183/2010, 5/ nr 6/2011,6/ nr 
150/2012, 7/ nr 210/2012. Zarządzenie utraciło moc w dniu 31 grudnia 2013 r.  
18 M.in. załącznik do zarządzenia nr 172/2008 Wojewody Opolskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Instrukcja zasad i terminów 
przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim).  
19 Dotyczy kont o nr: 139-7, 240-7, 245-7 i 940-7. 
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- wskazania wszystkich sporządzanych w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji 
jednostkowych sprawozdań finansowych20. 
NIK zwraca również uwagę, że w § 6 ww. zarządzenia przewidziano sporządzanie 
przez ww. jednostkę organizacyjną dwóch sprawozdań finansowych (oznaczonych 
ZPORR i INTERREG), nie wskazując jednak w tym zarządzeniu, że sprawozdania 
te: 
− sporządzane są na podstawie zasad rachunkowości i Zakładowego Planu Kont 

ustalonego przez kierownika jednostki w innych dokumentach21,  
− księgi rachunkowe będące podstawą sporządzenia ww. sprawozdań, 

prowadzone są w odrębnych systemach informatycznych22.  
Informacja, że integralną częścią mechanizmów kontroli zarządczej w Wydziale 
Finansów i Budżetu, były dwa ww. podręczniki procedur znajdowała się jedynie 
w dokumencie Procedury realizowanych zadań przez Wydział Finansów i Budżetu 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z uwzględnieniem kontroli zarządczej 
zatwierdzonym przez Wojewodę w dniu 1 lutego 2011 r. Dokument ten również nie 
był zaktualizowany, gdyż powoływał się na Zarządzenia Wojewody, które już nie 
obowiązywały23 lub nie obejmowały wprowadzonych zmian24. 
(dowód: akta kontroli, str. 108-110,745-782,672-695,840-842,1712-1730,1757-1774) 

Główna Księgowa Budżetu Wojewody wyjaśniła m.in., że w przyjętych w Wydziale 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji procedurach realizowanych zadań określono m.in., 
że integralną częścią tych procedur są: a/ zarządzenie nr 192/2009 r. Wojewody 
Opolskiego (…) w sprawie ustalenia zasad rachunkowości (...), b/ podręcznik 
procedur Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR (…), c/ podręcznik 
procedur Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu INTERREG (…). Przyjęto zatem, 
że polityka rachunkowości określona jest odrębnie dla dysponenta części 
budżetowej, Instytucji Pośredniczącej ZPORR, Instytucji Pośredniczącej 
INTERREG. W sprawie przyczyny prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych 
na kontach, których nie uwzględniono w Zakładowym Planie Kont oraz sporządzenia 
sprawozdania finansowego oznaczonego Fundusz Skarbu Państwa, którego nie 
wykazano § 6 zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości dla Wydziału Finansów 
i Budżetu wyjaśniła: sprawozdanie finansowe Funduszu Skarbu Państwa na dzień 
31 grudnia 2013 r. zostało sporządzone na podstawie zapisów roboczej wersji 
aktualizowanego zarządzenia nr 149/12 Wojewody Opolskiego. Ewidencji operacji 
gospodarczych dotyczących Funduszu Skarbu Państwa (…) dokonywano na 
podstawie zapisów roboczej wersji aktualizowanego zarządzenia nr 149/12 
Wojewody Opolskiego (…).        (dowód: akta kontroli, str. 77, 91) 
Wojewoda wyjaśnił, że podział zasad rachunkowości w Urzędzie na dysponenta 
III stopnia, dysponenta części 85/16, Instytucji Pośredniczącej ZPORR i INTERREG 
wynika zarówno z odpowiedzialności za realizację zadań, jak i prowadzonych ksiąg 
rachunkowych. Tak ustalone zasady rachunkowości nie są sprzeczne z przepisami 
ustawy o rachunkowości i w mojej ocenie są przejrzyste. Ewidencja operacji 
gospodarczych dotyczących Funduszu Skarbu Państwa prowadzona jest na 
podstawie zapisów aktualizowanego zarządzenia nr 149/12 (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 846-848, 850-851) 

                                                      
20 W § 6 tego zarządzenia nie przewidziano sporządzania sprawozdania finansowego Funduszu Skarbu Państwa. 
21 W ww. Podręczniku Procedur Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz Podręczniku Procedur Instytucji Pośredniczącej 
INTERREG. 
22 W zarządzeniu wskazano system TBD FK Finanse i Księgowość, natomiast ww. księgi prowadzono odpowiednio w systemie 
INFRA i SYMFONIA, co wynikało z załączników do ww. Podręczników. 
23 Zarządzenie nr 192/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz 
Zakładowego Planu Kont dla Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, które utraciło moc 14 sierpnia 
2012 r. 
24 Zarządzenie nr 197/10 Wojewody Opolskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej 
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, które zostało zmienione zarządzeniami nr 207/11 z 13 grudnia 2011 r. i nr 104/13 
z 28 czerwca 2013 r. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

3. Prawidłowość inwentaryzacji 

Kontrolowana jednostka przeprowadziła inwentaryzację za 2013 r. na podstawie 
zarządzenia Dyrektora Generalnego Urzędu nr 31/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów 
podlegających inwentaryzacji w 2013 r. Terminy i częstotliwość przeprowadzenia 
inwentaryzacji, określone w art. 26 ust. 1 i 3 uor zostały zachowane, a sposób jej 
przeprowadzenia odpowiadał wymogom art. 26 ust. 1 tej ustawy. Inwentaryzacją 
objęto wszystkie składniki aktywów i pasywów, a jej wyniki zostały rzetelnie 
udokumentowane.  

(dowód: akta kontroli str. 797-837) 

W trakcie kontroli ustalono, że komisja inwentaryzacyjna w dniu 31 grudnia 2013 r. 
dokonała spisu z natury zapasów materiałów w magazynie nr 1 – Luboszyce 
(arkusze spisowe 57-59 i 73), które zostały wycenione w ww. arkuszach spisowych 
na kwotę 8 547,83 zł. Stan zapasów materiałów dla magazynu nr 1 – Luboszyce 
wykazany w księgach rachunkowych wg stanu na 31 grudnia 2013 r. wyniósł 
8 182,51 zł (saldo Wn konta 310-01-050 Materiały Magazyn nr 1-Luboszyce).  
Zespół weryfikujący, powołany do przeprowadzenia weryfikacji w drodze porównania 
danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, w Protokole 
z inwentaryzacji przeprowadzonej z drodze weryfikacji sald bilansowych z dnia 
15 stycznia 2014 r. uznał saldo ww. konta 310-01-50 za prawidłowe i nie wykazał 
różnicy w kwocie 365,32 zł pomiędzy tym saldem, a stanem zapasów materiałów 
ustalonym w drodze spisu z natury.  

(dowód: akta kontroli str. 230-248, 795, 1207-1301) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Pomimo obowiązku wynikającego z art. 27 uor, różnica w kwocie 365,32 zł między 
stanem rzeczywistym zapasów materiałów25 na dzień 31 grudnia 2013 r. 
wynikającym ze spisu z natury (8 547,83 zł26), a stanem wykazanym w księgach 
rachunkowych (8 182,51 zł27), nie została ujawniona, wyjaśniona i rozliczona 
w księgach rachunkowych 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 230-238, 795-796) 

W powyższej sprawie Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła: pomiędzy stanem 
rzeczywistym zapasów materiałów ustalonym w drodze spisu z natury i wycenionym 
przez Komisję Inwentaryzacyjną, a stanem zapasów ujawnionych na dzień 
31 grudnia 2013 r. nie stwierdzono różnicy 365,32 zł. Stąd brak wyjaśnienia 
i rozliczenia w księgach rachunkowych 2013 r. Powyższa kwota wynika 
z omyłkowego zaksięgowania protokołu zużycia oleju opałowego (…). Ponadto 
wyjaśniła: w protokole z inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald kont bilansowych 
z 15 stycznia 2014 r. nie zostały wykazane przez Zespół spisowy różnice. 
Przyjmując ten stan za prawidłowy nie dokonałam dodatkowej weryfikacji 
i zaakceptowałam powyższy protokół (…). Za dokonanie wyceny stanów spisanych 
z natury, porównanie stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz ustalenie 
ewentualnych różnic odpowiada Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej (…), 
dokonał on porównania stanu faktycznego ustalonego w drodze spisu z natury 
(arkusz spisu nr 0059) ze stanem faktycznym, nie wykazując różnic 
                                                      
25 Magazyn nr 1 – Luboszyce. 
26 Arkusze spisowe 57-59 i 73. 
27 Saldo Wn konta 310-01-050 Materiały Magazyn nr 1-Luboszyce. 
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inwentaryzacyjnych. Zatem kwota 365,32 nie stanowi różnicy wynikającej 
z porównania stanu faktycznego ze stanem księgowym. Protokół z inwentaryzacji 
przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald kont bilansowych, sporządzony przez 
zespół spisowy (...) nie wykazywał różnic między stanem rzeczywistym zapasów, 
a stanem księgowym (saldem konta 310). Dlatego też uznałam stan zapasów jako 
prawidłowy i zaakceptowałam niniejszy protokół. Nie posiadając wiedzy o różnicy 
nie rozliczyłam jej w księgach rachunkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 225-229, 730-731) 

Członkowie Zespołu Weryfikującego wyjaśnili, że weryfikacji salda konta 310 
dokonano 15 stycznia 2014 r. na podstawie wydruków z ksiąg rachunkowych oraz 
dokumentów źródłowych, w tym m.in. protokołu zużycia oleju opałowego 
sporządzonego w dniu 14 stycznia 2014 r., a otrzymanego 15 stycznia 2014 r. 
Stwierdzili, że weryfikując stan konta 310 nie zauważyli omyłkowego zaksięgowania 
zużycia (rozchodu) oleju na kwotę 365,32 zł, którego wartość dotyczyła zakupu 
dokonanego w grudniu 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 223, 243, 732-735) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że stosownie do treści pkt II ust. 2 lit. a 
Instrukcji zasad i terminów przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji 
składników majątkowych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim28 celem 
przeprowadzenia inwentaryzacji jest między innymi doprowadzenie stanu 
ewidencyjnego, wynikającego z ksiąg rachunkowych, do zgodności ze stanem 
rzeczywistym, wynikającym ze spisu z natury. W opisanym powyżej przypadku cel 
ten nie został osiągnięty, co może być spowodowane również nierzetelnym 
nadzorem nad rozliczeniem inwentaryzacji, za który – stosownie do treści § 5 ust. 5 
zarządzenia nr 31/2013 Dyrektora Generalnego Urzędu29 - odpowiada Główna 
Księgowa Urzędu30.  

(dowód: akta kontroli str. 797-800, 808-809) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

4. Prawidłowość ksiąg rachunkowych 

4.1. Urząd prowadził księgi rachunkowe 2013, w których ujmowano operacje 
i zdarzenia gospodarcze dla wyodrębnionych grup zdarzeń właściwych dla 
dysponenta części oraz dla dysponenta III stopnia. Dane bilansu zamknięcia za 
2012 r. zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg rachunkowych, jako bilans 
otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r. Zapisy kont księgowych i dziennika były zgodne 
z zestawieniem obrotów i sald za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r., a ich 
suma wynosiła dla: dochodów środków krajowych i europejskich 362 563 813,97 zł, 
dla wydatków środków krajowych 3 510 255 678,74 zł, dla wydatków budżetu 
środków europejskich 19 998 126,15 zł, dla Funduszu Pracy 34 175 091,30 zł, dla 
Funduszu Skarbu Państwa 224 071,02 zł, dla ZPORR 298 512,21 zł oraz dla 
dysponenta III stopnia 307 404 314,57 zł. Zerowe obroty wykazano w zestawieniach 
obrotów i sald dla Funduszu Solidarności UE i INTERREG. 
Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, podlegające księgowaniu, za wyjątkiem 
niżej opisanych przypadków, zostały prawidłowo udokumentowane, a dowody 
księgowe odpowiadały wymogom uor. 

                                                      
28 Załącznik do zarządzenia nr 172/2008 Wojewody Opolskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r.  
29 Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów 
podlegających inwentaryzacji w 2013 r.  
30 Ponadto, stosownie do treści § 7 Zarządzenia nr 31/2013, Główna Księgowa Urzędu odpowiada za realizację ww. zarządzenia. 
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Kontrola, którą objęto m.in. prawidłowość ujmowania kosztów we właściwych 
okresach sprawozdawczych wykazała, że w przypadku czterech operacji 
gospodarczych31, koszty tych operacji w całości obciążyły koszty 2013 r., 
a dotyczyły one m.in. 1/ zakupu (przedłużenia) licencji programu na okres od 
4 stycznia 2014 r. do 3 stycznia 2015 r.32, 2/ zakupu (wznowienia) licencji programu 
na okres od 29 sierpnia 2013 r. do 28 sierpnia 2014 r.33, 3/ składki na ubezpieczenie 
samochodu za okres od 9 października 2013 r. do 8 października 2014 r.34  

(dowód: akta kontroli str. 1739-1756,1857-1869) 

Główna Księgowa Urzędu przyczynę braku rozliczenia ww. kosztów na koncie 
640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów wyjaśniła następująco: informuję, że 
wybierając określony sposób dekretacji i księgowania powyższych dowodów 
kierowano się zasadą występowania kosztów z tego samego tytułu 
i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Dlatego też zrezygnowano 
z ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów, ponieważ zastosowane 
uproszczenie (…) nie wywarło ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie 
sytuacji majątkowej i finansowej Urzędu oraz wyniku finansowego jednostki.  

(dowód: akta kontroli str. 1734-1738) 

Zdarzenia gospodarcze, z wyjątkiem niżej opisanych przypadków, na podstawie 
dowodów księgowych poprawnie ujmowano w księgach rachunkowych, tj. na 
odpowiednich kontach, zgodnie z treścią ekonomiczną tych zdarzeń, we właściwym 
okresie sprawozdawczym35, a także zgodnie z zasadą memoriału i współmierności. 
Zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Księgi rachunkowe, 
z wyjątkiem opisanych niżej przypadków, były prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, 
sprawdzalnie i na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 61-62, 132-138) 

4.2. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych 
dochodów budżetowych a nieodprowadzonych do końca roku na rachunek budżetu 
państwa, wynosił 462 063,20 zł, co potwierdzone zostało dokumentem wystawionym 
w dniu 3 stycznia 2014 r. przez NBP Oddział Okręgowy Opole. Urząd zaksięgował  
pod datą 31 grudnia 2013 r. operacje gospodarcze, które faktycznie wystąpiły 
w styczniu 2014 r.36 a dotyczyły okresu przejściowego, o którym mowa w rozdziale 6 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa37. W wyniku takiego 
księgowania  nastąpiła likwidacją salda konta 130 pod datą 31 grudnia 2013 r., 
pomimo tego, że faktycznie na  ten dzień na rachunkach bankowych występowały 
środki pieniężne w ww. kwocie. 

(dowód: akta kontroli str. 332-345, 1843-1844, 1846-1849) 

4.3. Dane bilansu zamknięcia za 2013 r. prawidłowo zostały wprowadzone jako 
bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2014 r. Zapisy kont księgowych i dziennika były 
zgodne z zestawieniem obrotów i sald za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 739-743, 1846-1848, 1856) 

 

                                                      
31 Dowody księgowe o numerach: 7136 na kwotę 6 150 zł, 3042 na kwotę 23 616 zł, 5294 na kwotę 6 873 zł, 6410 na kwotę 
55 592,26 zł. 
32 Dowód księgowy 7137 z 16 grudnia 2013 r. na kwotę 6 150 zł. 
33 Dowód księgowy 3042 z 29 maja 2013 r. na kwotę 23 616 zł. 
34 Dowód księgowy 5294 z 4 października 2013 r. na kwotę 6 873 zł. 
35 Między innymi, na podstawie przeglądu analitycznego sprawdzono zapisy za okres od stycznia do kwietnia 2013 r., pod kątem 
istnienia zapisów dotyczących operacji 2012 r. oraz zapisy za okres od stycznia do kwietnia 2014 r., pod kątem istnienia zapisów 
operacji za 2013 r. 
36 W dniu 2 stycznia 2014 r. na dobro rachunku Ministerstwa Finansów przekazane zostały dwa przelewy w łącznej kwocie 
462 063,20 zł.  
37 Dz. U z 2010 r., nr 245, poz.1637 ze zm., obecnie obowiązujący przepis: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 
2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r., poz.82).  
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Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiedzialność, o której 
mowa w art. 4 ust. 5 uor, ponosi Główna Księgowa Budżetu Wojewody i Główna 
Księgowa Urzędu, którym powierzono odpowiedzialność za ich zgodą i na piśmie. 
Odpowiedzialność z tytułu nadzoru oraz za przeprowadzenie inwentaryzacji 
w formie spisu z natury, ponosi kierownik jednostki.  

(dowód: akta kontroli str. 1453-1455, 1463, 1845) 

Kontrola zapisów ksiąg 2013 r. wykazała przypadki występowania błędów pisarskich 
w zakresie dat38, a w odniesieniu do zapisów ksiąg 2013 r. i 2014 r., przypadki 
nieprecyzyjnych opisów operacji39. Skala powyższego zjawiska nie była na tyle 
istotna, aby stwierdzić, że księgi rachunkowe nie odzwierciedlały stanu 
rzeczywistego i nie były bezbłędne. Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, 
że zaniechanie podjęcia działań w celu wyeliminowania powyższych błędów, 
stwarza ryzyko zwiększenia skali ich występowania, wpływającej na ocenę 
prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 57-58, 665-667)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W księgach rachunkowych 2013 r. należności dotyczące sześciu beneficjentów 
ZPORR w kwocie łącznej należności głównej 298 810,34 zł40 oraz należności 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ujęte na koncie 221 w kwocie łącznej 
należności głównej 116 608,63 zł, nie zostały wycenione na dzień bilansowy 
w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi na dzień 
bilansowy. Powyższe było niezgodne z treścią: a/ art. 28 ust. 1 pkt 7 uor, b/ treścią 
§ 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, c/ treścią 
§ 5 ust.1 pkt 2 zarządzenia nr 149/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 sierpnia 
2012 r.41 Ww. przepisy zobowiązywały do ujmowania w księgach rachunkowych 
odsetek od należności i zobowiązań, w momencie ich zapłaty lub pod datą 
ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.  
Dowody źródłowe będące podstawą zarachowania ww. należności zawierały 
informacje umożliwiające dokonanie ich wyceny w kwocie wymagalnej zapłaty 
(tj. z odsetkami), a w niektórych przypadkach zawierały również informację o kwocie 
naliczonych odsetek.  

(dowód: akta kontroli str. 270, 289, 291, 297-325) 

W sprawie przyczyny ewidencjonowania wyłącznie kwot ww. należności głównych 
dotyczących beneficjentów ZPORR, Główna Księgowa Budżetu Wojewody 
wyjaśniła: w mojej ocenie brak jest przesłanek, aby Samorządowi Województwa 
Opolskiego naliczać odsetki od należności przypisanych przez nich do zwrotu 
realizatorom projektów, m.in. z uwagi na fakt, iż Samorząd Województwa 
Opolskiego może udzielać dłużnikom ulg w zapłacie należności (np. umorzenie 
odsetek, odraczanie terminu zapłaty). Nadmieniam, iż tutejszy wydział pismem (…)  
 
 
 

                                                      
38 Zapisy w księgach 2013 r. (dysponent I stopnia), w przypadku dwóch dowodów księgowych na kwotę łączną 104 366,85 zł 
(WB 3805 i WB 3825), zawierały niezgodne ze stanem faktycznym daty dowodów księgowych. 
39 W księgach w 2013 stwierdzono 4 zapisy księgowe oraz w księgach w 2014 r. stwierdzono 4 zapisy księgowe (dysponent 
I stopnia), gdzie pomimo braku posiadania pisemnych objaśnień treści skrótów lub kodów dla opisu operacji gospodarczych, 
dokonano opisów tych operacji z wykorzystaniem takich skrótów/kodów (zapisano jako treść operacji: m, o, FV, mk). 
40 Należności te zostały ujęte na koncie 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych (w części dotyczącej budżetu państwa) 
oraz na kontach 263 i 264 - Rozrachunki z beneficjentami środków EFRR i EFS (w części dotyczącej środków EFRR i EFS). 
41 Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla wydziału Finansów, Budżetu 
i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego- wykonującego zadania Wojewody Opolskiego jako dysponenta części 
budżetowej 85/16. 
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wystąpił do Samorządu Województwa Opolskiego, w ramach przeprowadzonej 
inwentaryzacji za 2013 r., o potwierdzenie wysokości należności figurujących 
w urządzeniach tutejszego wydziału. W odpowiedzi potwierdził on wysokość 
wierzytelności bez uwag. 

(dowód: akta kontroli str. 71-73, 76, 78) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że: naliczenie odsetek od należności głównych 
w stosunku do poszczególnych dłużników nie zostało dokonane i nie wprowadzono 
ich do ksiąg rachunkowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z uwagi na znaczny 
stopień prawdopodobieństwa nieściągalności zaległości od dłużników. W większości 
przypadków nastąpiło umorzenie postępowań egzekucyjnych. Dlatego nie 
powiększano aktywów jednostki o kwoty, które najprawdopodobniej również nie 
zostaną wyegzekwowane. Przyjęte uproszczenie nie wpłynęło na zniekształcenie 
rzetelnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego 
jednostki, gdyż naliczenie odsetek do przedmiotowych należności wiązałoby się 
również z dokonaniem odpisu aktualizującego. Jednakże, aby być w zgodzie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. rozpoczęto 
czynności zmierzające do naliczenia i wprowadzenia do ksiąg tutejszego Urzędu 
odsetek od należności wymagalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 59-60, 736-737) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli przepisy dotyczące wyceny na dzień bilansowy 
należności w kwocie wymagalnej zapłaty, regulują powyższą kwestię w sposób 
obligatoryjny, dlatego też zarówno kwestia ewentualnych umorzeń odsetek, jak 
również niski stopień prawdopodobieństwa ich wyegzekwowania, nie uprawnia 
jednostki do odstąpienia od stosowania ww. zasad wyceny. 

2. Urząd na dzień bilansowy nie dokonał wyceny należności dotyczących 
beneficjentów ZPORR w kwocie 298 810,34 zł z uwzględnieniem zasady 
ostrożności wyceny, tj. poprzez utworzenie odpisu aktualizującego ich wartość. 
Należności te obejmowały kwoty przypisane do zwrotu przez Samorząd 
Województwa Opolskiego realizatorom projektów w ramach działań 2.6. i 3.4. 
ZPORR. Kwota 298 810,34 zł stanowiła należności przypisane do zwrotu w latach 
2006-2009, które nie zostały zapłacone do dnia bilansowego, a których termin 
płatności minął. Pomimo tego, że wystąpiły przesłanki uzasadniające utworzenie 
odpisu aktualizującego w ww. kwocie, nie został on utworzony, co stanowiło 
naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 35b ust. 1 uor oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości. W wyniku powyższego zaniechania w księgach 
zawyżony został o ww. kwotę stan należności oraz wynik finansowy.  

(dowód: akta kontroli str. 277, 291, 299-301, 314) 

Główna Księgowa Budżetu Wojewody jako przyczyny zaniechania dokonywania 
odpisów aktualizacyjnych ww. należności, wskazała na przesłanki analogiczne, jak 
w przypadku braku naliczania odsetek. 

(dowód: akta kontroli str. 73-76) 

3. Należności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych42 (25 425 zł) oraz 
środki pieniężne ZFŚS (1 864,29 zł) przejęte od zlikwidowanych/połączonych 
jednostek ujęto w księgach rachunkowych w korespondencji z kontem 
800 - Fundusz jednostki, zamiast w korespondencji z kontem 851 - ZFŚS. Tym 
samym nie zachodziła zgodność pomiędzy sumą aktywów netto ZFŚS, 
a wykazanym w księgach rachunkowych jego stanem43, które stosownie do treści 
części II ust. 1 pkt 83 załącznika nr 3 Plan kont dla jednostek budżetowych 

                                                      
42 Dalej: ZFŚS. 
43 Aktywa netto ZFŚS stanowiły kwotę 471 027,25 zł (w tym 436 270,56 zł należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS, 
34 756,69 środki pieniężne ZFŚS), a stan funduszu 443 737,96 (saldo konta 851- ZFŚŚ). 



 

12 

i samorządowych zakładów budżetowych do rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości winno wyrażać saldo konta 851 - ZFŚS. 

(dowód: akta kontroli str. 83-90) 

Kierownik Oddziału Księgowości i Budżetu wyjaśniła, że jej zdaniem należności te 
stanowiące aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek zostały 
ujęte w ewidencji księgowej na koncie 800 zgodnie z zasadami opisu 
funkcjonowania konta 800, określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 80, 839) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że należności i środki pieniężne ZFŚS 
w łącznej kwocie 27 289,29 zł przejęto od Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego 
w Opolu, Zakładu Obsługi i Ośrodka Informatyki Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz, że: aktywa obrotowe przyjmowane od zlikwidowanych lub połączonych 
jednostek, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz kont dla 
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 
jednostek sektora finansów publicznych ujmuje się po stronie Ma konta 800.  

(dowód: akta kontroli str. 81-82, 838) 

Zdaniem NIK, ujęcie w księgach rachunkowych ww. operacji w korespondencji 
z kontem 800 zamiast prawidłowo z kontem 851, nie uwzględniało zasady przewagi 
treści ekonomicznej nad formą prawną wyrażoną art. 4 ust. 2 uor44. Należy bowiem 
podkreślić, że treścią ekonomiczną ww. operacji gospodarczych było przejęcie 
aktywów funduszu specjalnego, a nie przejęcie aktywów na potrzeby własne 
jednostki budżetowej. O tym, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
pracodawcy przejmującego zakład pracy przejmuje środki pieniężne, należności 
i zobowiązania tego funduszu mowa jest także w art. 7 ust.3 ustawy z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych45. 

4. W księgach rachunkowych 2013 r. nakłady inwestycyjne na zadania 
Termomodernizacja budynku46 w kwocie m.in. 1 595,93 zł ujęte na koncie 
080 - Środki trwałe w budowie (Wn) nie zwiększyły wartości ulepszanego 
(modernizowanego) środka trwałego (konto 011 Wn). Kwotę tą pod datą 
zakończenia zadania inwestycyjnego wyksięgowano z ww. konta (080 Ma) w ciężar 
konta 800 Fundusz (Wn), pomimo iż poniesione nakłady dotyczyły m.in. opłaty za 
zajęcie pasa drogowego i ustawienie urządzeń w związku z ww. inwestycją oraz 
zakwalifikowano je jako wydatek majątkowy (§ 605).  
Stosownie do treści części II ust. 1 pkt 14 załącznika nr 3 Plan kont dla jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych do rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości na stronie Ma konta 080 ujmuje się 
wartość uzyskanych efektów, w szczególności środków trwałych, a odpisanie 
nakładów na inwestycje w ciężar konta 800 mogłoby nastąpić w przypadku 
poniesienia ich na inwestycję, która nie przyniosła efektu gospodarczego lub 
odstąpiono od jej realizacji (zaniechanie inwestycji). W opisanym powyżej przypadku 
sytuacja taka nie miała jednak miejsca.  

(dowód: akta kontroli str. 1651, 1658, 1870-1913) 

                                                      
44 Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie 
z ich treścią ekonomiczną. 
45 Dz. U. z 2012 r., poz.592 ze zm. 
46 Zadania inwestycyjne dotyczyły budynków przy ul. Mickiewicza i ul. Oleskiej w Opolu. 
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Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że ww. kwotę dotyczącą poniesionych 
w 2013 r. wydatków na zadania inwestycyjne Termomodernizacja budynku (…) 
pomyłkowo nie włączono do zwiększenia wartości środka trwałego oraz, że kwota ta 
nie została zaewidencjonowana na kontach zespołu 4, ponieważ wydatki te 
stanowiły koszty budowy środka trwałego. 

(dowód: akta kontroli str. 59-60, 736-737) 

5. Urząd nie dokonał na dzień 31 grudnia 2013 r. wyceny środków pieniężnych 
w kwocie 508,17 EUR według średniego kursu ogłoszonego na ten dzień dla danej 
waluty przez NBP. Kwotę 508,17 EUR wyceniono na 2 147,51 zł, pomimo tego, że 
wg ww. kursu powinna ona wynieść 2 107,4847. Tym samym kwota nie 
zaksięgowanych ujemnych różnic kursowych wyniosła 40,03 zł. Powyższe stanowiło 
naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 1 uor, zgodnie z którym nie rzadziej niż na dzień 
bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez 
NBP.  

(dowód: akta kontroli str. 332-334)  

Główna Księgowa Budżetu Wojewody wyjaśniła powyższą nieprawidłowość 
oczywistym przeoczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 73-75)  

6. W księgach 2013 r.48, w ewidencji środków trwałych (konto 011) ujęto pod 
22 pozycjami49 sprzęt i urządzenia zakwalifikowane jako środek trwały o wartości 
początkowej poniżej 3,5 tys. zł50, które były amortyzowane wg stawki 10%. 
Stosownie jednak do treści § 11 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia Wojewody Opolskiego 
nr 157/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz 
Zakładowego Planu Kont w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu51 tylko środki 
trwałe o wartości początkowej powyżej 3 500 zł podlegały odpisom amortyzacyjnym, 
przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych. Dziewiętnaście z ww. 22 pozycji 
stanowiło wyposażenie o wartości początkowej poniżej 2 tys. zł52, które stosownie 
do treści § 11 ust. 2 i 3 ww. zarządzenia, nie powinno być zakwalifikowane jako 
środek trwały (konto 011), jak również jako pozostały środek trwały (konto 013), 
a ich ewidencja winna się ograniczyć do pozaksięgowej ewidencji ilościowej. 

(dowód: akta kontroli str. 1467-1600, 1674-1699) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że powyższe wynika z nieodpłatnego 
przekazania ww. urządzeń przez Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego i Opolskie 
Centrum Ratownictwa Medycznego, a w jednostkach tych wymienione urządzenia 
zostały zakwalifikowane jako środek trwały i tak też zostały przyjęte na stan majątku 
Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 1731-1733) 

7. Zarówno w kontroli P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r., jak 
i w niniejszej kontroli stwierdzono, że w przypadku dowodu księgowego na kwotę 
55 592,26 zł53, całość ww. kwoty obciążyła koszty roku bieżącego, pomimo iż 96% 
ww. kwoty (tj. 53 369 zł) stanowiły koszty przyszłych okresów (tj. koszty 2014 r., 
2015 r. i 2016 r.), które stosownie do treści opisu planu kont w części II ust. 1 pkt 66 
załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
winny być dodatkowo zaksięgowane na koncie 640 - Rozliczenia międzyokresowe 

                                                      
47 Na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z tabelą nr 251/A/2013 średni kurs Euro wyniósł w NBP 4,1472 zł. 
48 Zapisy te dotyczyły ksiąg dysponenta III stopnia. 
49 M.in. telefony, radiotelefony i telefaksy. 
50 Wartość początkowa tych urządzeń mieściła się w przedziale od 122,54 zł do 3 292,78 zł. 
51 Zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 75/2009. 
52 Wartość początkowa tych urządzeń mieściła się w przedziale od 122,54 zł do 988,2 zł. 
53 Dowód księgowy 6410, Faktura VAT nr FV/2013/11/018 z 26 listopada 2013 r. 
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kosztów, z uwagi na dokonanie operacji gospodarczej o treści ekonomicznej 
wskazanej w opisie do ww. konta. Powyższa operacja gospodarcza potwierdzona 
została wystawieniem faktury na ww. kwotę w dniu 26 listopada 2013 r., a dotyczyła 
zakupu usługi54 odnowienia wparcia technicznego producenta systemu wirtualizacji 
Urzędu, która to usługa została aktywowana w dniu 18 listopada 2013 r. na okres do 
21 listopada 2016 r. Usługę wsparcia technicznego miał wykonywać bezpośrednio 
producent oprogramowania.  

(dowód: akta kontroli str. 1739-1744) 

Advanced Business System Sp. z o.o.55, w informacji uzyskanej w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli56 
poinformował, że ww. wsparcie techniczne polega na tym, że Urząd przez kolejne 
trzy lata może korzystać z porad technicznych udzielanych przez producenta 
oprogramowania. Zgłaszanie problemów może następować za pomocą e-maila lub 
telefonu w dni robocze w godzinach 8-17, a producent oprogramowania jest 
zobowiązany udzielić takiej porady do końca następnego dnia roboczego. 

(dowód: akta kontroli str. 1776) 

Pominięcie w ewidencji księgowej zapisów na koncie 640 w kwocie 53,4 tys. zł było 
niezgodne z treścią art. 39 ust. 1 uor, z którego wynikał obowiązek rozliczania 
w czasie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.  
Główna Księgowa Urzędu w sprawie przyczyny braku przeniesienia części kosztów 
do kosztów rozliczanych w czasie wyjaśniła, że: zgodnie z umową z dnia 6 listopada 
nie jest to usługa wsparcia technicznego świadczona w okresie do 21 listopada 
2016 r. przez wykonawcę umowy, lecz przedmiotem umowy jest zapewnienie 
dostawy wsparcia technicznego ze strony producenta oprogramowania (...) poprzez 
otrzymanie od wykonawcy umowy potwierdzenia aktywacji ww. usługi (...). Na tę 
okoliczność został spisany w dniu 18 listopada 2013 r. protokół potwierdzający 
odbiór od wykonawcy umowy potwierdzenia aktywacji odnowienia wsparcia i tym 
samym usługa z dniem 18 listopada 2013 r. została wykonana. Zgodnie 
z powyższym usługa ta w mojej opinii została słusznie zaliczona do kosztów okresu 
bieżącego, to jest do listopada 2013 r. (…) 

(dowód: akta kontroli str. 1735, 1737-1738) 

Odnosząc się do złożonych w trakcie niniejszej kontroli wyjaśnień, Najwyższa Izba 
Kontroli zwraca uwagę, że również w tym przypadku należało zastosować wyrażoną 
art. 4 ust. 2 uor nadrzędną zasadę rachunkowości dotyczącą przewagi treści 
ekonomicznej nad formą prawną, a wyżej opisany stan faktyczny został uznany za 
nieprawidłowość w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

5. Prawidłowość sprawozdań finansowych 

Badaniem objęto następujące „cząstkowe” sprawozdania finansowe Urzędu 
sporządzone za 2013 r.:  
a) sprawozdanie dotyczące dochodów środków krajowych i europejskich dla 

dysponenta części 85/16 obejmujące: bilans o sumie aktywów i pasywów 
w kwocie 15 037 090,98 zł; rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 
w kwocie 54 519 930,51 zł; zestawienie zmian funduszu jednostki wykazujące 
stan funduszu w kwocie 14 922 570,43 zł; 

                                                      
54 §4300 Zakup usług pozostałych. 
55 Stosownie do treści umowy z dnia 6 listopada 2013 r. - wykonawca usługi.  
56 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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b) sprawozdanie dotyczące wydatków środków krajowych dla dysponenta części 
85/16 obejmujące: bilans o zerowej sumie aktywów i pasywów; rachunek 
zysków i strat wykazujący zerowy zysk/stratę netto; zestawienie zmian funduszu 
jednostki wykazujące zerowy stan funduszu; 

c) sprawozdanie dotyczące wydatków środków europejskich dla dysponenta części 
85/16 obejmujące: bilans o zerowej sumie aktywów i pasywów; rachunek 
zysków i strat wykazujący zerowy zysk/stratę netto; zestawienie zmian funduszu 
jednostki wykazujące zerowy stan funduszu; 

d) sprawozdanie dotyczące Funduszu Skarbu Państwa dla dysponenta części 
85/16 obejmujące: bilans o zerowej sumie aktywów i pasywów; rachunek 
zysków i strat wykazujący zerowy zysk/stratę netto; zestawienie zmian funduszu 
jednostki wykazujące zerowy stan funduszu; 

e) sprawozdanie dotyczące Funduszu Pracy dla dysponenta części 85/16 
obejmujące: bilans o zerowej sumie aktywów i pasywów; rachunek zysków 
i strat wykazujący zerowy zysk/stratę netto; zestawienie zmian funduszu 
jednostki wykazujące zerowy stan funduszu; 

f) sprawozdanie dotyczące Funduszu Solidarności Unii Europejskiej dla 
dysponenta części 85/16 obejmujące: bilans o zerowej sumie aktywów 
i pasywów; rachunek zysków i strat wykazujący zerowy zysk/stratę netto; 
zestawienie zmian funduszu jednostki wykazujące zerowy stan funduszu; 

g) sprawozdanie dotyczące ZPORR dla dysponenta części 85/16 obejmujące: 
bilans o sumie aktywów i pasywów w kwocie 216 800,07 zł; rachunek zysków 
i strat wykazujący zerowy zysk/stratę netto; zestawienie zmian funduszu 
jednostki wykazujące zerowy stan funduszu; 

h) sprawozdanie dotyczące INTERREG dla dysponenta części 85/16 obejmujące: 
bilans o zerowej sumie aktywów i pasywów; rachunek zysków i strat wykazujący 
zysk netto w kwocie 2 776,88 zł; zestawienie zmian funduszu jednostki 
wykazujące stan funduszu w kwocie 216 800,07 zł; 

i) sprawozdanie dotyczące Urzędu jako dysponenta III stopnia obejmujące: bilans 
o sumie aktywów i pasywów na kwotę 26 828 121,76 zł; rachunek zysków i strat 
wykazujący stratę netto w kwocie 27 514 331,39 zł; zestawienie zmian funduszu 
jednostki wykazujące stan funduszu w kwocie 24 929 304,86 zł. 

We wszystkich wyżej wykazanych sprawozdaniach „cząstkowych” łącznie 
wykazano: 

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Wartości niematerialne i prawne 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano wartości niematerialne i prawne 
w łącznej kwocie 153 882,95 zł (wartość początkowa 1 883 489,64 zł, umorzenie 
1 729 606,69 zł). Obejmowały one w całości licencje na oprogramowanie użytkowe.  
Do wartości niematerialnych i prawnych prawidłowo zakwalifikowano nabyte licencje 
na oprogramowanie użytkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok. Nie stwierdzono przypadków kwalifikowania do wartości 
niematerialnych i prawnych licencji na oprogramowanie systemowe oraz użytkowe 
w wersji OEM.  
Wartości niematerialne i prawne wyceniono w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy 
umorzeniowe.  
Stawki amortyzacyjne stosowano zgodnie z zasadą określoną w przyjętych przez 
jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości. W 2013 r. naliczono amortyzację 
w kwocie 133 568,52 zł, prawidłowo odniesiono ją w ciężar kosztów i wykazano 
w rachunku zysków i strat.  
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Ewidencja analityczna dla wartości niematerialnych i prawnych prowadzona 
w postaci tabel amortyzacyjnych i ksiąg inwentarzowych była zgodna z ewidencją 
syntetyczną.  

(dowód: akta kontroli str. 1674-1699,1830) 

Środki trwałe  
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano wartości środków trwałych 
w łącznej kwocie 26 138 082,15 zł (wartość początkowa 41 940 566,85 zł, 
umorzenie 15 802 484,70 zł).  
Przyjęcie środków trwałych do użytkowania prawidłowo udokumentowano, 
określając między innymi grupę rodzajową takich środków i stawkę amortyzacyjną, 
zgodną z określonymi w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości 
(za wyjątkiem przypadków opisanych w części ustalone nieprawidłowości). 
W 2013 r. naliczono amortyzację w kwocie 1 074 863,13 zł, prawidłowo odniesiono 
ją w ciężar kosztów i wykazano w rachunku zysków i strat.  
Do środków trwałych prawidłowo zakwalifikowano rzeczowe aktywa trwałe 
i zrównane z nimi (za wyjątkiem przypadków opisanych w części ustalone 
nieprawidłowości), o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 
niż rok - kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Nie 
stwierdzono przypadków kwalifikowania do środków trwałych niekompletnych 
składników majątku. 
Środki trwałe wyceniono w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych 
o odpisy umorzeniowe. Kontrolowana jednostka nie tworzyła odpisów 
aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkową środków 
trwałych zwiększano o nakłady poniesione na ich ulepszenie (za wyjątkiem 
przypadków opisanych w części ustalone nieprawidłowości).  
Ewidencja analityczna dla środków trwałych, prowadzona w postaci tabel 
amortyzacyjnych i ksiąg inwentarzowych była zgodna z ewidencją syntetyczną.  

(dowód: akta kontroli str. 1674-1699, 1830) 

Środki trwałe w budowie 
Środki trwałe w budowie na dzień na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiły i nie 
zostały wykazane w bilansie. W kontrolowanym okresie Urząd nie realizował 
inwestycji wieloletnich i nie wystąpiły też przypadki zaniechania dalszej realizacji 
rozpoczętych już inwestycji.  

(dowód: akta kontroli str. 1830, 1854) 

Należności długoterminowe  
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano kwotę 31 966,52 zł. Kwota ta 
w całości obejmowała należności krótkoterminowe, które były wymagalne w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego, co opisano w części ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 180, 1830) 

Długoterminowe aktywa finansowe 
W bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. długoterminowe aktywa finansowe nie 
wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 1830) 

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 
W bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wykazano wartości mienia 
zlikwidowanych jednostek.  

(dowód: akta kontroli str. 1830) 

Zapasy 
Zapasy wykazane na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 22 917,50 zł obejmowały 
materiały (paliwa, w tym olej opałowy, olej napędowy i benzynę). Koszty 
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zakupionych materiałów ujmowano w ewidencji księgowej pod datą ich zakupu, 
a wartość wykazana w sprawozdaniu dotyczyła zinwentaryzowanego stanu na dzień 
31 grudnia 2013 r. oleju napędowego (4 539,51 zł) i benzyny (2 677,42 zł). 
Wykazana w księgach wartość oleju opałowego została zaniżona w stosunku do 
kwoty zinwentaryzowanej (16 065,89 zł) o 365,32 zł, co opisano w części ustalone 
nieprawidłowości. Zapasy wyceniono wg ceny zakupu/nabycia. Odpisy aktualizujące 
z tytułu trwałej utraty wartości zapasów nie były dokonywane. 

(dowód: akta kontroli str. 1384-1415, 1830, 1854) 

Należności 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. należności wykazane w bilansie wyniosły 
15 660 737,27 zł57, z czego 4 689,69 zł stanowiły należności z tytułu dostaw i usług, 
a 15 656 047,58 zł pozostałe należności. 
Z pozostałych należności kwota 15 502 918,05 zł dotyczyła należności z tytułu 
dochodów budżetowych (w tym 14 730 595,91 zł stanowiły należności z tytułu 
mandatów karnych).  
Należności nie zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, tj. łącznie 
z odsetkami należnymi na dzień bilansowy, co opisano w części ustalone 
nieprawidłowości. 
Z łącznej kwoty 16 239 354,13 zł należności ujętych w księgach rachunkowych na 
dzień 31 grudnia 2013 r. kwota 15 794 174,69 zł stanowiła należności 
przeterminowane. Należności przeterminowane ponad rok stanowiły kwotę 
8 237 636,01 zł (w tym kwota 298 810,34 zł dotyczyła należności z lat 2006-2009 
dotyczących beneficjentów ZPORR). W 2013 r. utworzono odpisy aktualizujące 
wartość należności na kwotę 13 027,13 zł, a łączny odpis aktualizujący na dzień 
31 grudnia 2013 r. wyniósł 578 616,86 zł. 
Należności wykazane w bilansie zostały zawyżone o kwotę 298 810,34 zł w związku 
z nieutworzeniem odpisów aktualizujących, o których mowa w art. 35b uor. oraz 
zaniżone o kwotę 31 966,52 zł ze względu na błędną kwalifikację do 
długoterminowych zamiast do krótkoterminowych, co opisano w części ustalone 
nieprawidłowości. 
W aktywach bilansu nie wykazano należności przedawnionych lub umorzonych. 

(dowód: akta kontroli str. 263-331, 868-884, 1830-1831) 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. jednostka wykazała krótkoterminowe aktywa finansowe 
w kwocie 75 773,51 zł. Obejmowały one środki pieniężne na rachunkach bankowych 
w kwocie 73 080,52 zł oraz środki pieniężne państwowego funduszu celowego 
w kwocie 2 692,99 zł.  
Stan środków pieniężnych został zawyżony w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. 
o kwotę 40,03 zł w związku z nieprawidłową wyceną środków pieniężnych w walucie 
obcej, co opisano w części ustalone nieprawidłowości. 
Stan środków pieniężnych zaniżony został w bilansie na dzień 31.12.2013 r. o kwotę 
462 063,20 zł w związku z zaksięgowaniem w księgach rachunkowych 2013 r. 
operacji dokonanych w 2014 r. w okresie przejściowym58, na rachunku bankowym 
dochodów jednostki.  

(dowód: akta kontroli str. 337, 343, 885-917, 1846-1849, 1831) 

Rozliczenia międzyokresowe 
W bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano rozliczenia międzyokresowe 
w kwocie 1 345,90 zł, w tym z tytułu zakupu paliwa gazowego w kwocie 1 345 zł 
i z tytułu opłat pocztowych w kwocie 0,90 zł. Stan rozliczeń został zaniżony o kwotę 
                                                      
57 Należności brutto 16 239 354,13 zł, odpis aktualizacyjny 578 616,86 zł. 
58 Okres przejściowy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonywania budżetu państwa. 
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53 369 zł wskutek braku rozliczenia w czasie kosztów poniesionych na zapewnienie 
w dalszych latach wsparcia technicznego, co opisano w części ustalone 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 924-927, 1831) 

Fundusz  
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano fundusz w wysokości 
40 068 675,36 zł, w tym fundusz jednostki 13 060 299,36 zł, a wynik finansowy netto 
(zysk) 27 008 376 zł.  
Stan funduszu zawyżony został o kwotę 333 062,01 zł, wskutek występowania 
w ewidencji księgowej błędów dotyczących ZFŚS59, odpisów amortyzacyjnych60, 
wyceny środków pieniężnych w walucie obcej61, a także wskutek braku dokonania 
odpisu aktualizacyjnego62. 
Stan funduszu zaniżony został o 55 330,25 zł, co wynikało z ww. błędów 
dotyczących rozliczeń zapasów materiałów63 i środków trwałych w budowie64 oraz 
rozliczeń międzyokresowych czynnych65. Błędy te opisano w części ustalone 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 524-537, 1646-1666, 1831) 
 

Państwowe fundusze celowe 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano stan państwowych funduszy 
celowych w wysokości 2 692,99 zł. Przychody i koszty w tym zakresie ujmowano 
w księgach zgodnie z zasadą memoriału, a stan wyceniono w wartości nominalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 346-376, 1832) 

Zobowiązania długoterminowe 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w bilansie wykazano zerowy stan zobowiązań 
długoterminowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1831, 1854) 

Zobowiązania krótkoterminowe 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania wyniosły 1 453 543,18 zł, z czego 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług 38 507,08 zł, zobowiązania wobec budżetów 
190,73 zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i świadczeń 218 316,37 zł, 
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 160 352,68, a sumy depozytowe 36 176,32 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 928-1095, 1831) 

Rezerwy na zobowiązania  
Jednostka nie wykazała w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. rezerw na 
zobowiązania. Jak ustalono, w Urzędzie nie przekazywano Głównemu Księgowemu 
Urzędu informacji dotyczących roszczeń kierowanych wobec Skarbu Państwa, 
Wojewody lub Urzędu, a także informacji o zapadłych rozstrzygnięciach sądowych.  
 
Główna Księgowa Urzędu nie wnioskował o otrzymywanie ww. informacji, 
a w konsekwencji nie dokonywała szacunków na dzień bilansowy rezerw na 
prawdopodobne przyszłe zobowiązania, będące skutkiem toczących się spraw 
sądowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1777-1781, 1832, 1854) 

 

                                                      
59 Kwota 27 289,29 zł. 
60 Kwota 6 922,35 zł. 
61 Kwota 40,03 zł. 
62 Kwota 298 810,34 zł. 
63 Kwota 365,32 zł. 
64 Kwota 1 595,93 zł. 
65 Kwota 53 369 zł. 
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Fundusze specjalne  
Wykazany w bilansie stan funduszy specjalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 
443 737,96 zł i dotyczył ZFŚS. 
Stan ten został zaniżony o kwotę 27 289,29 zł z uwagi na błędne 
zaewidencjonowanie środków i należności ZFŚS przejętych od 
zlikwidowanych/połączonych jednostek, o czym w części ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1100-1134, 1832, 1854) 

Rozliczenia międzyokresowe 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. rozliczenia międzyokresowe wyniosły 116 056,31 zł 
i dotyczyły w całości rozliczeń międzyokresowych przychodów, m.in. z tytułu kar 
pieniężnych, opłat legalizacyjnych i mandatów karnych.  

(dowód: akta kontroli str. 377-378, 1135-1139, 1832) 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 

W rachunku zysków i strat wykazano przychody i zyski w kwocie 58 807 244,96 zł, 
koszty i straty 31 798 868,96 zł oraz wynik finansowy (zysk) w kwocie 27 008 376 zł. 
Pozycje rachunku zysków i strat, z wyjątkiem stwierdzonych nieprawidłowości, ujęto 
w sposób kompletny, zgodnie z zasadą memoriału i współmierności, 
z uwzględnieniem zasady ostrożności wyceny. 
Wynik finansowy jednostki został zawyżony o 305 772,72 zł w związku z błędami 
w ewidencji księgowej dotyczącymi odpisów amortyzacyjnych66, wyceny środków 
pieniężnych w walucie obcej67, braku dokonania odpisu aktualizacyjnego68. 
Wynik finansowy jednostki został natomiast zaniżony o 53 734,32 zł, w związku 
z błędami w ewidencji księgowej dotyczącymi rozliczeń zapasów materiałów69 
i rozliczeń międzyokresowych czynnych70. Błędy te opisano w części ustalone 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 538-543,447-523,1140-1198,1700-1711,1833-1834,1855) 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 r. 

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wynik finansowy za 2013 r. 
wykazane w zestawieniu zmian w funduszu, zgodne były z odpowiednimi danymi 
wykazanymi w bilansie i rachunku zysków i strat. Błędy w ewidencji księgowej 
mające wpływ na ww. sprawozdanie wskazano w części ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str.1835-1836, 1853) 

Z wyjątkiem stwierdzonych w trakcie niniejszej kontroli nieprawidłowości: 
−  „cząstkowe” sprawozdania finansowe Urzędu za rok 2013 były kompletne, 
− dane w nich wykazane wynikały z ksiąg rachunkowych, z odpowiednich obrotów 

sald kont analitycznych i syntetycznych, 
− kwalifikacja danych do odpowiednich pozycji sprawozdania była zgodna z ich 

treścią ekonomiczną, 
− w sprawozdaniu finansowym ujawniono wszystkie zdarzenia jakie zaistniały od 

daty bilansu do dnia jego przyjęcia, 
− pozycje aktywów i pasywów, kosztów i przychodów były kompletne, tj. wszystkie 

składniki w sprawozdaniu zostały ujęte, były zgodne ze stanem faktycznym; 
zapisów w księgach dokonano we właściwym okresie i odpowiednio 
je udokumentowano. Składniki te zostały potwierdzone w toku inwentaryzacji, 
poprawnie je wyceniono, prawidłowo amortyzowano, uwzględniając zasadę 

                                                      
66 Kwota 6 922,35 zł. 
67 Kwota 40,03 zł. 
68 Kwota 298 810,34 zł. 
69 Kwota 365,32 zł. 
70 Kwota 53 369 zł. 
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ostrożności i prezentując zgodnie z uor. Urząd posiada prawa i obowiązki 
w odniesieniu do prezentowanych składników. 

(dowód: akta kontroli str.144-222,783-794,1439-1450,1853-1855) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Urząd, jako jednostka budżetowa, o której mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości nie sporządził własnego 
sprawozdania finansowego jednostki budżetowej za 2013 r. Jako jednostka 
budżetowa obsługująca dysponenta części budżetowej 85/16, będącego 
jednocześnie dysponentem III stopnia w zakresie pobierania dochodów 
i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym jednostki, Urząd sporządził 
dziewięć osobnych, „cząstkowych” sprawozdań finansowych obejmujących 
zdarzenia dotyczące: dochodów środków krajowych i europejskich, wydatków 
środków krajowych, wydatków środków europejskich, Funduszu Skarbu Państwa, 
Funduszu Pracy, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, ZPORR, INTERREG, 
dysponenta III stopnia.  
Wszystkie „cząstkowe” sprawozdania uwzględnione zostały bezpośrednio 
w sprawozdaniu łącznym, o którym mowa w § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
a własnego sprawozdania jednostki, obejmującego zdarzenia dotyczące 
obsługiwanego dysponenta części 85/16 i dysponenta III stopnia, nie sporządzono. 
Stanowiło to naruszenie § 17 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, zgodnie 
z którym na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki, o których 
mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia sporządzają sprawozdania finansowe składające 
się z: 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat, 3) zestawienia zmian w funduszu.  

(dowód: akta kontroli str. 849,1853-1855) 

Główna Księgowa Urzędu w wyjaśnieniach z dnia 15 października 2014 r. 
potwierdziła, że: sprawozdanie finansowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, złożone do Wydziału Finansowego, 
Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 27 marca 2014 r., 
nie jest sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w §17 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Finansów (…), sporządzonym dla Opolskiego Urzędu, tj. jednostki 
budżetowej, o której mowa w § 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Jest to sprawozdanie 
finansowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako państwowej jednostki 
budżetowej dysponenta III stopnia, działającej w imieniu Dyrektora Generalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 727-729) 

Ww. sprawozdanie finansowe Urzędu nie obejmowało więc zdarzeń gospodarczych 
ujętych w księgach rachunkowych prowadzonych w Wydziale Finansów, Budżetu 
i Certyfikacji Urzędu, który to wydział, na podstawie prowadzonych przez siebie 
ksiąg rachunkowych, sporządził kolejne osiem sprawozdań finansowych71.  

(dowód: akta kontroli str. 144-156, 160-178, 180-184, 187-191, 193-197, 205-209) 

Przyczynę braku sporządzenia sprawozdania finansowego Urzędu jako jednostki 
budżetowej Wojewoda wyjaśnił następująco: analizując przepisy rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zapis § 17 ust. 1 jest wskazaniem 
ogólnym, odnoszącym się do sprawozdania finansowego jednostki budżetowej, 
które sporządzane jest w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone na bazie planu 
kont i przyjętej polityki rachunkowości danej jednostki (…). Przedłożone do Wydziału 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji 27 marca 2014 r. sprawozdanie finansowe za 
2013 r. dysponenta III stopnia jest sprawozdaniem finansowym Opolskiego Urzędu 

                                                      
71 Sprawozdania oznaczone odpowiednio: Dochody środków krajowych i europejskich, Wydatki środków europejskich, Wydatki 
środków krajowych, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, ZPORR, INTERREG. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wojewódzkiego. Niezależnie od powyższego informuję, iż w informatycznym 
systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR (w modelu sprawozdawczość) każdy 
dysponent w ramach danej części sporządza i przekazuje własne sprawozdanie 
finansowe. W systemie TREZOR nie funkcjonuje sprawozdanie finansowe 
obejmujące zbiorczo sprawozdanie finansowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
jako dysponenta III stopnia i dysponenta części. 

(dowód: akta kontroli str. 847-848, 850-851) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że niezależnie od tego jak zorganizowano 
system ksiąg rachunkowych i system sprawozdawczości, jednostka budżetowa ma 
obowiązek sporządzenia własnego sprawozdania finansowego, a więc 
obejmującego zdarzenia dotyczące obsługiwanych przez tą jednostkę dysponentów 
I i III stopnia, które to sprawozdanie wraz ze sprawozdaniami finansowymi 
podległych dysponentowi części jednostek stanowi podstawę sporządzenia 
sprawozdania łącznego. 

2. W poddanych kontroli sprawozdaniach finansowych wystąpiły nieprawidłowości, 
będące skutkiem wyżej opisanych nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji 
księgowej. I tak: 
− w związku z zaniechaniem utworzenia odpisu aktualizującego wartość 

należności dotyczących beneficjentów ZPORR zawyżono o kwotę 298 810,34 zł 
sumę aktywów i pasywów, poprzez zawyżenie stanu należności wykazanych 
w pozycji B., a tym samym zaniżono o ww. kwotę koszty wykazane w pozycji 
E. rachunku zysków i strat jednostki. W konsekwencji zawyżony został o ww. 
kwotę wynik finansowy (Bilans jednostki, Pasywa, pozycja A.II i Rachunek 
zysków i strat, pozycja N., Zestawienie zmian w funduszu jednostki, pozycja III.); 

(dowód: akta kontroli str. 787, 791-794) 

Główna Księgowa Budżetu Wojewody wyjaśniła m.in.: Samorząd Województwa 
Opolskiego może udzielać dłużnikom ulg w zapłacie należności, np. umorzenie 
odsetek, odraczanie terminu zapłaty. (…) Kwestia braku dokonania odpisów 
aktualizujących wynika również z powyższych przesłanek; 

(dowód: akta kontroli str. 73, 76) 

− skutkiem braku powiązania wyników inwentaryzacji zapasów materiałów 
z zapisami ksiąg rachunkowych, zaniżony został o kwotę 365,32 zł stan 
zapasów wykazany w pozycji bilansu B., a zawyżona została o taką kwotę 
wysokość kosztów w pozycji B. rachunku zysków i strat jednostki. 
W konsekwencji zaniżony o 365,32 zł został wynik finansowy (Bilans jednostki, 
Pasywa, pozycja A.II i Rachunek zysków i strat, pozycja N., Zestawienie zmian 
w funduszu jednostki, pozycja III); 

(dowód: akta kontroli str. 230-237, 795, 1830-1836) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła: Powyższa kwota wynika z omyłkowego 
zaksięgowania protokołu zużycia oleju opałowego, który został zakupiony 
w miesiącu grudniu 2013 r. Rezultatem omyłkowego zaksięgowania protokołu 
zużycia oleju opałowego jest zwiększenie kosztów na koncie 401; 

(dowód: akta kontroli str. 225-228) 

− brak zaewidencjonowania na koncie 851 - ZFŚS należności i środków 
pieniężnych ZFŚS przejętych w kwocie łącznej 27 289,29 zł od zlikwidowanych 
jednostek skutkował zaniżeniem o ww. kwotę pozycji bilansu Pasywa D. oraz 
zawyżeniem o ww. kwotę pozycji A.; 

(dowód: akta kontroli str. 83-90,1443-1450) 
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Główna Księgowa Urzędu i Kierownik Oddziału Księgowości i Budżetu 
wyjaśniły, że ich zdaniem należności te ujęto prawidłowo w ewidencji konta 800 
zamiast w ewidencji konta 851; 

(dowód: akta kontroli str. 80-82, 838-839) 

− zaniżenie wartości ulepszonego środka trwałego (termomodernizowanych 
budynków) o kwotę 1 595,93 zł skutkowało zaniżeniem o ww. kwotę sumy 
aktywów i pasywów (Bilans jednostki Aktywa, pozycja A. oraz Pasywa, 
pozycja A.); 

(dowód: akta kontroli str. 1651, 1658,1870-1913) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że powyższa nieprawidłowość jest 
skutkiem pomyłki; 

(dowód: akta kontroli str. 59-60, 736-737) 

− skutkiem nieprawidłowej wyceny na dzień bilansowy środków pieniężnych 
wyrażonych w walucie obcej, było zawyżenie o kwotę 40,03 zł sumy aktywów 
(zawyżenie wartości środków pieniężnych na rachunkach bankowych 
wykazanych w pozycji bilansu B., zaniżenie o ww. kwotę kosztów finansowych 
wykazanych w pozycji H. rachunku zysków i strat. W konsekwencji zawyżony 
został o ww. kwotę wynik finansowy i suma pasywów - Bilans jednostki, Pasywa, 
pozycja A.II i Rachunek zysków i strat, pozycja N., Zestawienie zmian 
w funduszu jednostki, pozycja III.);  

(dowód: akta kontroli str. 787-794) 

− skutkiem niezgodnej z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości kwalifikacji 
urządzeń ujętych w 22 pozycjach środków trwałych o łącznej wartości 
początkowej 15 352,37 zł oraz niezgodnego z ww. zasadami dokonania 
odpisów amortyzacyjnych, kwota 6 922,35 zł stanowiąca nieumorzoną wartość 
ww. urządzeń wg stanu na 31 grudnia 2013 r. winna w całości zostać objęta 
odpisem amortyzacyjnym. Powyższe oznacza, że w sporządzonym 
sprawozdaniu finansowym za 2013 r. zawyżono o kwotę 6 922,35 zł sumę 
aktywów w pozycji bilansu A., a w rachunku zysków i strat zaniżono koszty 
wykazane w pozycji B. (amortyzacja). W konsekwencji zawyżono o ww. kwotę 
wynik finansowy i sumy pasywów (Bilans jednostki, Pasywa, pozycja A.II 
i Rachunek zysków i strat, pozycja N., Zestawienie zmian w funduszu jednostki, 
pozycja III.).  

(dowód: akta kontroli str. 1467-1600,1674-1711,1853-1855) 

Główna Księgowa Urzędu wyjaśniła, że w celu dostosowania ewidencji majątku 
do obowiązującej w tym zakresie w Urzędzie polityki rachunkowości zostaną 
podjęte działania polegające na przekwalifikowaniu przedmiotowych składników 
majątkowych; 

(dowód: akta kontroli str. 1731-1733) 

− skutkiem braku rozliczenia w czasie kosztów usługi wsparcia technicznego, 
o kwotę 53 369 zł zaniżono pozycję A. II. rachunku zysków i strat jednostki 
(zmiana stanu produktów), a w konsekwencji zaniżono o ww. kwotę wynik 
finansowy i sumy aktywów i pasywów (Bilans jednostki, Aktywa, pozycja A. IV., 
Pasywa, pozycja A.II. i Rachunek zysków i strat, pozycja N., Zestawienie zmian 
w funduszu jednostki, pozycja III.); 

(dowód: akta kontroli str. 918-927,1140-1149, 1739-1744,1776,1853-1855) 

Konieczność rozliczania kosztów w czasie wynika z zasady współmierności, 
o której mowa w art. 6 uor. Z wyjaśnień Głównej Księgowej Urzędu wynika, że 
jednostka zamierza szczegółowo uregulować te zagadnienia, o czym świadczy 
następujące stwierdzenie: pragnę poinformować, iż w najbliższym czasie zapisy 



 

23 

polityki rachunkowości Urzędu zostaną zaktualizowane o wprowadzenie progów 
istotności dla rozliczania kosztów w przyszłych okresach, które jednoznacznie 
wyznaczą nieistotne koszty oraz ich wysokości niepodlegające rozliczeniu 
między okresami. 

(dowód: akta kontroli str. 1735, 1737-1738) 

3. Należności w kwocie 31 966,52 zł zaprezentowano w bilansie w pozycji A. Aktywa 
trwałe III. Należności długoterminowe, zamiast prawidłowo w pozycji B. Aktywa 
obrotowe II. Należności krótkoterminowe. Kwota 31 966,52 zł w całości obejmowała 
należności, które były wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego 
i stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c uor stanowiły należności 
krótkoterminowe. 

(dowód: akta kontroli str. 180, 1830, 1842) 

Główna Księgowa Budżetu Wojewody wyjaśniła powyższe następująco: wykazanie 
w sprawozdaniu finansowym za 2013 r. kwoty 31 966,52 zł jako należności 
długoterminowe było zgodne z przyjętą w tut. Wydziale polityką rachunkowości, 
która uwzględnia przepisy uor oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości. Zgodnie z przyjętymi zasadami, należności których termin płatności 
przypada na okres po bieżącym roku budżetowym ujęte są na koncie 226 - 
długoterminowe należności budżetowe. 

(dowód: akta kontroli str. 1840) 

4. Stosownie do treści części II ust. 1 pkt 79 załącznika nr 3 Plan kont dla jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości, na stronie Wn konta 800 ujmuje się 
zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia. W sporządzonym za 
2013 r. sprawozdaniu Zestawienie zmian w funduszu Wydatki środków krajowych 
zaprezentowano zerowe zwiększenia i zmniejszenia funduszu, pomimo że 
zwiększenia/zmniejszenia te wyniosły 656 609 768,80 zł (obroty strony Wn i obroty 
strony Ma konta 800-1). W sporządzonym za 2013 r. sprawozdaniu Zestawienie 
zmian w funduszu Wydatki środków europejskich zaprezentowano zerowe 
zwiększenia i zmniejszenia funduszu pomimo, że zwiększenia/zmniejszenia te 
wyniosły 3 999 625,23 zł (obroty strony Wn i obroty strony Ma konta 800-5).  

(dowód: akta kontroli str. 148-151, 156-159, 524-526, 536,1850-1852) 

Główna Księgowa Budżetu Wojewody Opolskiego wyjaśniła: w zestawieniu zmian 
w funduszu w zakresie Wydatki środków krajowych oraz Wydatki środków 
europejskich nie wykazano zmniejszeń i zwiększeń funduszu, ponieważ dotyczą one 
przepływu środków dotacyjnych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, 
a przekazanych przez dysponenta głównego (Wojewodę Opolskiego) beneficjentom 
tych środków, którzy realizują wydatki z tego zakresu i wykazują je w swoich 
sprawozdaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 70-71, 78) 

5. W rachunku zysków i strat wykazano kwotę 147,32 zł jako przychód finansowy, 
pomimo iż nie stanowiła ona przychodów z tytułu operacji finansowych, o których 
mowa w części III ust. 2 pkt 7272 załącznika nr 3 Plan kont dla jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych rozporządzenia w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz pomimo, iż nie ujęto jej jako przychód 
finansowy w ewidencji księgowej konta 750 Przychody finansowe73.  

                                                      
72 M.in. przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych 
pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, 
dodatnie różnice kursowe. 
73 W Szczegółowym wykazie kont w Wydziale Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zasad 
funkcjonowania kont stosowanych przy ewidencji księgowej środków z funduszy w ramach ZPORR przewidziano ujmowanie 
przychodów finansowych na koncie 750 Przychody i koszty finansowe. 
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Kwota ta stanowiła zwrot należności głównej z tytułu niewłaściwie wydatkowanych 
przez beneficjenta środków w ramach ZPORR. Na konto Urzędu wpłynęła z tego 
tytułu kwota łączna 196,43 zł, w tym 49,11 zł stanowiło część należności budżetu 
państwa, a 147,32 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Społecznego74. 
Kwoty te zostały prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej, jako dochody budżetu 
państwa i dochody z tytułu realizacji ZPORR ze środków EFS75, a zaprezentowano 
je w rachunku zysków i strat następująco: 1/ 49,11 zł wykazano prawidłowo 
w sprawozdaniu finansowym Rachunek zysków i strat w części A Przychody 
z podstawowej działalności operacyjnej, 2/ 147,32 zł wykazano w sprawozdaniu 
finansowym Rachunek zysków i strat w części G Przychody finansowe III Inne 
zamiast prawidłowo w części D Pozostałe przychody operacyjne. 
Skutkiem powyższego było zawyżenie o kwotę 147,32 zł przychodów wykazanych 
w pozycji G. Przychody finansowe rachunku zysków i strat jednostki i zaniżenie 
o ww. kwotę przychodów wykazanych w części D. Pozostałe przychody operacyjne 
ww. sprawozdania. Nieprawidłowość nie miała wpływu na wynik finansowy. 

(dowód: akta kontroli str. 195-196, 198, 538, 553-554, 597-599, 662-664, 688-690) 

Główna Księgowa Budżetu Wojewody wyjaśniła: Wydział Finansów Budżetu 
i Certyfikacji (…) ewidencjonuje należności stanowiące dochody budżetu państwa 
(Wojewody Opolskiego). Dochody te obejmują wpływy z tytułu działalności 
statutowej wydziałów merytorycznych Urzędu (…), mandatów karnych, kar i opłat 
legalizacyjnych (…), z jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania 
z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami, zwrotu dotacji nadmiernie 
pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też kwota 
49,11 zł jako zwrot dotacji celowej (z lat poprzednich) ujęta została w rachunku 
zysków i strat w części dotyczącej podstawowej działalności operacyjnej. 
Podstawowym zadaniem tut. Wydziału jako Instytucji Pośredniczącej we wdrożeniu 
ZPORR było prowadzenie obsługi płatniczej projektów realizowanych w ramach ww. 
programu, m.in. przekazywanie beneficjentom środków finansowych (pochodzących 
z UE) na realizację projektów. Ewidencja niewłaściwie wydatkowanych środków 
europejskich niewątpliwie nie była podstawową działalnością Instytucji 
Pośredniczącej, dlatego też zwrot środków w wysokości 147,32 zł wykazano w 
części G Przychody finansowe Inne. 

(dowód: akta kontroli str. 665-666) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli76, wnosi o:  

1. Doprowadzenie do zgodności pomiędzy stanem ewidencyjnym zapasów 
materiałów wynikającym z ewidencji konta 310-01-050 Materiały Magazyn 
nr 1-Luboszyce, a stanem rzeczywistym tych zapasów. 

2. Doprowadzenie do zgodności pomiędzy stanem ZFŚS wynikającym 
z ewidencji konta 851- ZFŚS, a stanem rzeczywistym tego funduszu. 

                                                      
74 Dalej: EFS. 
75 49,11 zł ujęto w ewidencji konta 720, natomiast 147,32 zł ujęto w ewidencji konta 764 Dochody z tytułu realizacji Programu 
ZPORR ze środków EFS. 
76 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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3. Prawidłowe rozliczenie nakładów inwestycyjnych na zadanie 
Termomodernizacja budynku i ustalenie poprawnej wartości ulepszonych 
środków trwałych. 

4. Wdrożenie mechanizmów dokonywania wiarygodnego oszacowania 
prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zobowiązań. 

5. Usunięcie rozbieżności pomiędzy przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości, a stanem faktycznym opisanym w niniejszym wystąpieniu. 

6. Podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do zwiększenia 
skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Opolu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Opole, dnia 22 grudnia 2014 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Opolu 

 Kontroler 

 

Dyrektor 
 

Rafał Marynowicz 
Starszy inspektor kontroli państwowej 
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