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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/015 – Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system 
sprawozdawczości finansowej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Maria Kędzior, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 97387 z dnia 
20 października 2015 r., 

2. Roman Chrząszcz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 97356 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 

3. Roman Tadla, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97357 z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-5) 

Jednostka 
kontrolowana 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, 
zwany dalej Urzędem lub PUW 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki 
(dowód: akta kontroli str. 6) 

Okres objęty 
kontrolą 

1 stycznia 2014 r. – 31 sierpnia  2015 r.  

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba kontroli ocenia1 pozytywnie: księgi rachunkowe za 2014 r. 
i sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe jednostki, prowadzenie 
ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. oraz 
sporządzone na ich podstawie, na dzień 30 czerwca 2015 r., sprawozdania 
budżetowe i inne o charakterze finansowym. Stwierdzone w kontroli 
nieprawidłowości w zakresie ksiąg rachunkowych 2014 r. miały nieistotny wpływ na 
dane wykazane w sprawozdaniu finansowym.  
 
Formułując powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła funkcjonowanie 
systemu kontroli zarządczej w zakresie finansowym odnoszącym się do 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań, organizację systemu 
rachunkowości, prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji, prawidłowość 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań finansowych, 
budżetowych i innych o charakterze finansowym.  

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które wpływały na poprawność 
ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego jednostki, polegające na: 

− niezgodności pomiędzy stanem gruntów posiadanym przez PUW  wynikającym 
z decyzji Ministra Skarbu Państwa a ich stanem wykazanym w ewidencji 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, negatywna i opisowa, jeżeli nie zostały spełnione 
kryteria określone dla oceny pozytywnej ani negatywnej. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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środków trwałych – niezgodność ta została usunięta w trakcie niniejszej kontroli 
NIK, jednakże z tego powodu grunty oraz fundusz jednostki w sprawozdaniu 
finansowym na koniec 2014 r. wykazano w wartości zaniżonej o kwotę 
112.000 zł, 

− ujęciu w księgach rachunkowych 24 licencji na użytkowanie programów 
operacyjnych (Windows), o łącznej wartości początkowej 159.993,45 zł 
(bilansowej 32.739,39 zł), jako składników wartości niematerialnych i prawnych, 
pomimo iż licencje te powinny zwiększać wartość początkową środków trwałych 
(komputerów), na których zostały zainstalowane, 

− nieutworzeniu w księgach rachunkowych 2014 r. oraz niewykazaniu 
w sprawozdaniu finansowym rezerw na przyszłe zobowiązania będące skutkiem 
toczących się postępowań sądowych, w kwocie co najmniej  193.309,15 zł, co 
jednocześnie powodowało zawyżenie o tę kwotę wyniku finansowego, 
wykazanego w sprawozdaniu finansowym na koniec 2014 r., 

Skala stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, mających także wpływ na poprawność sporządzenia sprawozdania 
finansowego jednostki, nie uzasadniała obniżenia oceny ogólnej. Łączna suma 
nieprawidłowości, odnosząca się do poszczególnych elementów sprawozdania 
finansowego wynosiła odpowiednio: 0,65% sumy bilansowej, 0,25% średniej 
arytmetycznej z sumy kosztów i przychodów oraz 0,72% wartości funduszy 
własnych i nie przekroczyła przyjętych w kontroli progów istotności. 

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości nie mające wpływu na sprawozdanie 
finansowe sporządzane na koniec 2014 r., polegające na: 

− przekazaniu w 2014 r. środków, w łącznej kwocie 214.000 zł, z rachunku 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na rachunek bieżący 
wydatków budżetowych dysponenta III stopnia, celem terminowego 
uregulowania zobowiązań Urzędu, 

− niewykazaniu w sprawozdaniu finansowym na koniec 2013 r. oraz na początek 
2014 r. należności długoterminowych w kwocie 54.447 zł, wynikających z decyzji 
Wojewody Podkarpackiego o rozłożeniu na raty płatności zaległości z tytułu kar 
nałożonych przez organy nadzoru budowlanego, 

− braku ewidencji zobowiązań z tytułu naliczonego podatku od nieruchomości, 

− nieokreśleniu w polityce rachunkowości daty rozpoczęcia eksploatacji systemu 
informatycznego służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz numeru 
użytkowanej wersji oprogramowania. 

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Księgi rachunkowe  

1.1. System kontroli zarządczej w zakresie finansowym 
odnoszącym się do prowadzenia ksiąg rachunkowych 
i sporządzania sprawozdań   

System kontroli zarządczej w zakresie finansowym odnoszącym się do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań Urzędu oparto na 
sformalizowanych wzorach postępowania wynikających z uregulowań zewnętrznych 

Opis stanu 
faktycznego 
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(prawnych) jak również wewnętrznych zarządzeń i instrukcji2. Kontroli funkcjonalnej 
sprzyjało środowisko kontroli stworzone przez kierownictwo jednostki oraz kolejnych 
przełożonych. PUW został wyposażony w adekwatne oprogramowanie tworzące 
systemy informatyczne, a od pracowników wymagane było posiadanie wiedzy 
merytorycznej w kontrolowanych obszarach. Zapewniono możliwości stałego 
doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Oddział Rachunkowości 
Wydziału Finansów i Budżetu PUW oraz Oddział Finansowo-Księgowy Wydziału 
Organizacyjno-Administracyjnego PUW, odpowiedzialne za sprawozdawczość 
finansową, dysponowały merytoryczną i relatywnie stałą kadrą pracowników. 
Pracownicy podlegali okresowym ocenom według znanych im kryteriów. 

Kontrolę instytucjonalną w Urzędzie wykonywał Oddział Kontroli stanowiący 
komórkę organizacyjną Wydziału Prawnego i Nadzoru PUW. W Urzędzie 
funkcjonował audyt wewnętrzny. 

(dowód: akta kontroli str. 7-76, 338-417)  

Elementem kontroli zarządczej w Urzędzie był proces identyfikowania, analizy 
i zarządzania ryzykiem, zarówno w poszczególnych komórkach organizacyjnych jak 
i na poziomie całej jednostki. Ryzyka identyfikowane były na poziomach wydziałów 
i zamieszczane w arkuszach identyfikacji i oceny ryzyka. Drugi poziom szacowania 
miał na celu zebranie informacji o zidentyfikowanych ryzykach, ich weryfikację 
i zakwalifikowanie w zależności od istotności ryzyka. Tworzone były zbiorcze 
arkusze identyfikacji i oceny ryzyka obejmujące ryzyka o poważnej i umiarkowanej 
istotności, a także zestawienia obejmujące ryzyko o akceptowanym poziomie 
istotności (ryzyka o nieznacznej istotności). W przypadku ryzyk o poważnej 
i umiarkowanej istotności  określana była planowana reakcja. 

(dowód: akta kontroli str. 77-261) 

Ocena obszarów ryzyka dokonywana była także przez Zespół Audytu 
Wewnętrznego i wykorzystywana przy wyznaczaniu obszarów audytu w ramach 
planowania zadań audytowych w poszczególnych latach. 

(dowód: akta kontroli str. 262-337) 

Nadzór nad czynnościami kontroli w obszarach sprawozdawczości finansowej, 
w ramach kontroli funkcjonalnej, sprawowany był przez kolejnych przełożonych: 
w przypadku sprawozdawczości dysponenta części budżetowej przez głównego 
księgowego budżetu Wojewody oraz kierownictwo Wydziału Finansów i Budżetu, 
a w przypadku sprawozdawczości dysponenta trzeciego stopnia przez głównego 
księgowego Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz kierownictwo Wydziału 
Organizacyjno-Administracyjnego, w ramach powierzonych im obowiązków. 

                                                      
2 Zarządzenie nr 270/11 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Podkarpackim 
Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,  

Zarządzenie nr 15/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia  21 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia 
rachunkowości przez Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,  

Zarządzenie nr 14/12 Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie ustalenia 
zasad prowadzenia rachunkowości przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, zmienione zarządzeniem Dyrektora  Generalnego PUW nr 18/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. oraz zarządzeniem 
Dyrektora Generalnego PUW nr 4/15 z dnia 18 marca 2015 r. 

Instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i ewidencji dokumentów finansowo – księgowych Wydziału Finansów i Budżetu 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, wprowadzona zarządzeniem nr 340/10 Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 31 grudnia 2010 r.; 

Instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i ewidencji dokumentów finansowo – księgowych w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim  w Rzeszowie, wprowadzona zarządzeniem nr 33/14 Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2014 r.; 

Instrukcja inwentaryzacyjna składników aktywów i pasywów w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 
wprowadzona zarządzeniem nr 23/07 Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 
24 lipca 2007 r. 
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W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.,  obszary prawidłowości ksiąg 
rachunkowych i sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych o charakterze 
finansowym, nie stanowiły oddzielnego tematu kontroli i audytu realizowanych przez 
Oddział Kontroli i Zespół Audytu Wewnętrznego. Badanie prawidłowości ksiąg 
rachunkowych uwzględniono w ramach zadania audytowego „Realizacja zadań 
dysponenta części budżetowej związanych z wykonywaniem budżetu państwa”.  

(dowód: akta kontroli str. 7-33, 262-337) 
 

1.2. Organizacja systemu rachunkowości  

W PUW księgi rachunkowe prowadzone były przez dwie komórki organizacyjne: 
Wydział Finansów i Budżetu obsługujący dysponenta części budżetowej 
85/18 Województwo podkarpackie oraz Wydział Organizacyjno-Administracyjny 
obsługujący dysponenta III stopnia. Księgi rachunkowe właściwe dla dysponenta 
części 85/18 prowadzone były odrębnie dla grup zdarzeń: 1) dochodów i wydatków 
budżetowych, 2) wydatków realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 3) wydatków realizowanych 
w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Wyżej wymienione 
komórki organizacyjne sporządzały oddzielne cząstkowe sprawozdania finansowe, 
dla wyszczególnionych powyżej grup zdarzeń, ewidencjonowanych w odrębnych 
księgach. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej sporządzone było 
w wyniku agregacji sprawozdań cząstkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 418-422,  786-808) 

Księgi rachunkowe dla dysponenta części oraz dysponenta III stopnia prowadzone 
były w oparciu o aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości3 (dalej ustawa o rachunkowości), opisującą 
przyjęte przez PUW – odrębnie dla dysponenta części i dla dysponenta III stopnia – 
zasady (politykę) rachunkowości4 oraz inne dokumenty takie jak instrukcje 
i zarządzenia wewnętrzne5. Dokumentacje te spełniały podstawowe wymogi 
określone w art. 10 ustawy o rachunkowości. Nie zawierały natomiast daty 
rozpoczęcia eksploatacji systemu informatycznego służącego do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, a wskazany w nich numer wersji systemu nie był zgodny z numerem 
aktualnej wersji użytkowanej przez Urząd (nieprawidłowość nr 6 w obszarze Księgi 
rachunkowe).  

W zasadach rachunkowości w szczególności podano metody wyceny aktywów 
i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, wykaz kont księgi głównej, przyjęte 
zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich 
powiązania z kontami księgi głównej. Podano również wykaz zbiorów danych 
tworzących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera, 
z określeniem ich struktury. Opisano system informatyczny podając wykaz 
programów przetwarzania danych i funkcji wraz z opisem algorytmów, a także 
opisem systemu i zasad ochrony danych i ich zbiorów, przyjętych do stosowania 

                                                      
3 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. 
4  Zarządzenie nr 15/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia 
rachunkowości przez Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; 

Zarządzenie nr 14/12 Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie, zmienione zarządzeniami Dyrektora Generalnego PUW:  nr z dnia 8 sierpnia 2013 r. oraz nr 
4/15 z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającymi zarządzenie nr 14/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.  
5 Zarządzenie nr 23/07 Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 24 lipca 2007 r. 
w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej składników aktywów i pasywów w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie 

Instrukcja kasowa stanowiąca załącznik nr 3 do ww. zarządzenia nr 14/12 Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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w Urzędzie. Przyjęte zasady rachunkowości były adekwatne do charakteru 
działalności jednostki. 

 (dowód: akta kontroli str. 418-428) 

Nośniki danych z zapisami księgowymi i dokumentacja księgowa przechowywane 
były zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 ustawy o rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli str. 418-422) 

 

1.3. Inwentaryzacja majątku 

Inwentaryzacja na koniec 2014 r. została przeprowadzona na podstawie zarządzeń 
Dyrektora Generalnego PUW, wydawanych osobno dla poszczególnych pozycji 
aktywów i pasywów.   

Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji, określone w art. 26 ust. 1  
i 3 ustawy o rachunkowości, zastały zachowane. Objęto nią wszystkie składniki 
aktywów i pasywów. Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych 
składników był zgodny ze sposobem określonym w art. 26 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości.   

Przeprowadzoną na koniec 2014 r inwentaryzację aktywów i pasywów rzetelnie 
udokumentowano i rozliczono w księgach rachunkowych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące ewidencji stanu gruntów będących 
w trwałym zarządzie PUW (nieprawidłowość nr 1 w obszarze Księgi rachunkowe) 
świadczą o nieprawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji tych składników 
majątkowych w drodze weryfikacji salda. 

  (dowód: akta kontroli str. 920-928, 1014,1065-1092,1197-1230, 1382-2385,1347-
1350,1366-1370,1410-1413,1463-1482,1522-1549) 

 

1.4. Księgi rachunkowe 

Księgi rachunkowe za 2014 r. 

PUW prowadził wyodrębnione księgi rachunkowe, w których ujmował operacje 
i zdarzenia gospodarcze wyodrębnionych grup zdarzeń właściwych dla dysponenta 
części budżetowej oraz dla dysponenta III stopnia. W każdym systemie ksiąg 
rachunkowych dane bilansu zamknięcia za 2013 r. zostały prawidłowo 
wprowadzone do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 
2014 r.  

Suma zapisów w dzienniku zgodna była z zestawieniem obrotów i sald kont księgi 
głównej za 2014 r. i wynosiła dla: dysponenta dochodów i wydatków budżetowych 
części 85/18 Województwo podkarpackie – 14.426.868.747,71 zł; środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (ZPORR) – 
94.466,67 zł; dysponenta III stopnia – 983.778.943,61 zł. W 2014 r. nie wystąpiły 
operacje gospodarcze podlegające ewidencji w księgach rachunkowych 
prowadzonych dla obsługi programu INTERREG III A. 

Zdarzenia gospodarcze zostały  prawidłowo udokumentowane tj. w sposób 
kompletny i przejrzysty. Dowody księgowe odpowiadały wymogom ustawy 
o rachunkowości, zawierały potwierdzenie przeprowadzenia kontroli formalnej 
i merytorycznej oraz zawierały wskazanie okresu którego dotyczą. Posiadały 
podpisy stwierdzające ich zakwalifikowanie do ujęcia w księgach oraz dekretację, 
z uwzględnieniem zapisu art. 21 ust.1a pkt 2 ustawy o rachunkowości. 
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Zdarzenia gospodarcze poprawnie ujmowano w księgach rachunkowych – na 
podstawie dowodów księgowych – na odpowiednich kontach, zgodnie z treścią 
ekonomiczną tych zdarzeń, we właściwym okresie sprawozdawczym6, zgodnie 
z zasadą memoriału i współmierności.    

Zasady rachunkowości w 2014 r. stosowane były w sposób ciągły. Za wyjątkiem 
opisanych niżej przypadków w kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które 
wskazywałyby, że w 2014 r. księgi rachunkowe prowadzone były nieprawidłowo.  

 (dowód: akta kontroli str. 429-467) 
 

Księgi rachunkowe za 2015 r. 

Dane bilansu zamknięcia za 2014 r. prawidłowo zostały wprowadzone jako bilans 
otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 r.  Suma zapisów w dzienniku była zgodna 
z zestawieniem obrotów i sald kont księgi głównej za okres od 1 stycznia do 
31 sierpnia 2015 r. i wynosiła dla: dochodów i wydatków budżetowych dysponenta 
części 85/18 Województwo podkarpackie – 2.748.443.218,14 zł; środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (ZPORR) – 
30.077,01 zł oraz dla dysponenta III stopnia – 646.854.442,21 zł. W ww. okresie nie 
wystąpiły operacje gospodarcze podlegające ewidencji w księgach rachunkowych 
prowadzonych dla obsługi programu INTERREG III A. 

Nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia do 
31 sierpnia 2015 r. nie stwierdzono. 

Zasady rachunkowości w 2015 r. stosowane były w sposób ciągły. Nie stwierdzono 
przypadków aby księgi rachunkowe nie były prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, 
sprawdzalnie i na bieżąco.  

(dowód: akta kontroli str. 468-517) 

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości dysponenta części 85/18 
odpowiedzialność, o której mowa w art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, ponosił 
Pan Robert Demitraszek – główny księgowy budżetu Wojewody. Odpowiedzialność 
za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości dysponenta III stopnia 
ponosiła Pani Marta Pado – główny księgowy PUW. Powierzenie odpowiedzialności 
ww. osobom nastąpiło za ich zgodą, w formie pisemnej.  

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad wykonywaniem obowiązków w zakresie 
rachunkowości dysponenta części 85/18 ponosił Wojewoda Podkarpacki, 
a w zakresie rachunkowości dysponenta III stopnia – Dyrektor Generalny Urzędu, 
który także ponosił odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie 
spisu z natury.  

(dowód: akta kontroli str. 765-767) 

W PUW audyt wewnętrzny zidentyfikował między innymi ryzyko w obszarze 
rachunkowości dysponenta części budżetowej oraz dysponenta III stopnia. W latach 
2014 – 2015 (do końca października) nie realizowano audytów ukierunkowanych na 
problematykę rachunkowości. Zagadnienia związane z ewidencją księgową 
i sprawozdawczością budżetową zostały objęte zadaniem audytowym „Realizacja 
zadań dysponenta części budżetowej związanych z wykonywaniem budżetu 
państwa”, w wyniku którego zalecono zwracanie uwagi na ewidencjonowanie dat 
operacji zgodnie z treścią dokumentów. Działania podjęte przez jednostkę były 

                                                      
6 Miedzy innymi, na podstawie przeglądu analitycznego sprawdzono zapisy za okres od stycznia do kwietnia 2014 r. pod 
kątem istnienia zapisów dotyczących operacji 2013 r. oraz zapisy za okres od stycznia do kwietnia 2015 r. pod kątem istnienia 
zapisów operacji za 2014 r. 
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skuteczne, o czym świadczy stwierdzony w niniejszej kontroli brak nieprawidłowości 
w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 262-337) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Według decyzji Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatnym przekazaniu gruntów 
w trwały zarząd, PUW na koniec 2014 r. był w posiadaniu 32 działek 
gruntowych. Analiza decyzji Ministra oraz ewidencji środków trwałych wykazała 
że: 

− w ewidencji środków trwałych ujęta była działka gruntowa nr 325/6 
o powierzchni 0,3123 ha położona w Tarnobrzegu, pomimo iż taka 
działka faktycznie nie istniała, ponieważ nieruchomość ta, decyzją 
Prezydenta Tarnobrzega z dnia 10 września 2013 r., została podzielona 
na działkę nr 325/7 o powierzchni 0,0003 ha i nr 325/8 o powierzchni 
0,3120 ha; 

− w ewidencji środków trwałych nie ujęto działek gruntowych nr 325/8 
o powierzchni 0,3120 ha (o której mowa powyżej) i nr 329/2 
o powierzchni 0,0596 ha położonych w Tarnobrzegu – PUW w stosunku 
do tych nieruchomości posiadał prawo trwałego zarządu ustanowione 
decyzjami Ministra Skarbu Państwa.  

W pozostałym zakresie ewidencja gruntów była zgodna z przedłożonymi do 
kontroli decyzjami Ministra Skarbu.   

Pan Janusz Olech – Dyrektor Generalny PUW – wyjaśnił, że z uwagi na 
przeoczenie powstały rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym 
a ewidencyjnym tych składników majątku.  

(dowód: akta kontroli str. 902-908, 913-919, 992-1002) 

NIK stwierdza, że w trakcie niniejszej kontroli, dokonano stosownych korekt 
w księgach rachunkowych, w wyniku których doprowadzono do zgodności 
ewidencję posiadanych gruntów ze stanem faktycznym wynikającym 
z dokumentów. Wprowadzenie do ewidencji brakującej nieruchomości (działki 
nr 329/2) spowodowało w księgach rachunkowych PUW wzrost wartości 
środków trwałych i funduszu jednostki o kwotę 112.000 zł, które 
w sprawozdaniu finansowym PUW zostały wykazane w wartościach 
zaniżonych. Korekta dotycząca zamiany działki nr 325/6 na działkę nr 325/8 nie 
spowodowała zmiany wartości środków trwałych i funduszu jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 999-1001)  

2. W 2014 r. PUW nie prowadził odpowiedniej ewidencji zobowiązań z tytułu 
podatku od nieruchomości. Podatek ten w momencie płatności kolejnych rat był 
księgowany Wn koszty (konto 403) / Ma wydatek (konto 130), tj. podatek 
ewidencjonowano kasowo. Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości 
nie były zaewidencjonowane memoriałowo tj. w dniu sporządzenia deklaracji 
podatkowej. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych7 oraz 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 państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

                                                      
7 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 
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granicami Rzeczypospolitej Polskiej8 (dalej rozporządzenie w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości), zobowiązania z tytułu podatków   
powinny zostać zaewidencjonowane następująco: złożenie deklaracji 
podatkowej Wn koszty (konto 403) / Ma rozrachunki z budżetami (konto 225), 
natomiast płatności kolejnych rat podatkowych powinny zostać ujęte 
w księgach Wn rozrachunki z budżetami (konto 225)/ Ma wydatek (konto 130).    

(dowód: akta kontroli str. 1431-1436) 

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wyjaśnił m.in., że 
prowadzona „uproszczona ewidencja” z pominięciem kont zespołu 2 nie miała 
wpływu na sprawozdawczość budżetową i finansową. Jednakże w 2015 r. 
zdecydowano o zmianie sposobu ewidencjonowania zobowiązań z tytułu 
podatku od nieruchomości tj. z ewidencji kasowej na memoriałową.  

(dowód: akta kontroli str. 1316-1320) 

 NIK stwierdza, że zastosowane uproszczenia nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.  

3. W 2014 r. przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Podkarpackiemu, 
toczyły się 23 sprawy sądowe. Łączna kwota roszczeń wynikająca ze 
złożonych pozwów wynosiła 96.227.135 zł. Jednostka nie opracowała i nie 
przeprowadziła procedury oszacowania (z uwzględnieniem stopnia 
prawdopodobieństwa zapłaty) rezerw na przyszłe zobowiązania będące 
skutkiem toczących się postępowań sądowych. Nieutworzenie rezerw stanowiło 
naruszenie art. 35d ust. 1 pkt 1  ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym 
rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa 
przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować, będące 
miedzy innymi skutkiem toczących się postępowań sądowych. 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. do dnia 31 marca 2015 r., 
w toczących się sprawach zapadł jeden wyrok w I instancji (6 lutego 2015 r.), 
w  wyniku którego zasądzono od pozwanego (Skarbu Państwa 
reprezentowanego przez Wojewodę Podkarpackiego) kwotę 172.500 zł tytułem 
odszkodowania za naruszenie praw autorskich oraz 20.809,15 zł tytułem 
odsetek i kosztów procesu (razem 193.309,15 zł). W dniu 12 lutego 2015 r. 
Prokuratoria Generalna poinformowała Wojewodę Podkarpackiego 
o przedmiotowym wyroku. Zdaniem NIK, co najmniej na tę kwotę należało 
utworzyć w księgach rachunkowych rezerwę na przyszłe zobowiązania, 
bowiem kwota ta jako wynikająca z orzeczeń sądowych, była wiarygodnie 
oszacowana, a stopień prawdopodobieństwa jej zapłaty był wysoki. Skutkiem 
powyższego było zawyżenie wyniku finansowego jednostki o 193.309,15 zł 
i jednocześnie zaniżenie rezerw na zobowiązania.     

Łączna kwota roszczeń, co do których (do dnia sporządzenia sprawozdania 
finansowego) nie zapadły wyroki w I instancji, wynosiła 96.054.635 zł. 
W odniesieniu do tych kwot występowało także prawdopodobieństwo ich 
zapłaty. Jednostka nie oszacowała jednak skutków postępowań sądowych, 
a skala toczących się spraw nie pozwoliła na ich oszacowanie w trakcie 
kontroli.   

(dowód: akta kontroli str. 1483-1504)  

Wojewoda Podkarpacki w sprawie nieutworzenia rezerw na zobowiązania 
wyjaśniła m.in., że powstaje wątpliwość, czy nieprawomocny wyrok sądu, co do 
którego istnieje pewność, że zostanie od niego wniesiona apelacja, w której 

                                                      
8 Dz. U. z 2013 r. poz. 289 
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będzie kwestionowana zasadność roszczenia, a nie tylko wysokość 
zasądzonych kwot, stanowi podstawę do przyjęcia, iż kwota z tego wyroku 
powinna zostać uwzględniona w rezerwie. W literaturze przyjmuje się, że 
jedyną przesłanką do utworzenia rezerwy powinna być wyłącznie niepewność 
co do kwoty świadczenia lub terminu wymagalności, natomiast w przypadku 
wniesienia apelacji od nieprawomocnego wyroku, może dojść do 
zakwestionowania przez Sąd wniesionego roszczenia, a w rezultacie do 
oddalenia powództwa.  W tym konkretnym stanie faktycznym i prawnym istnieją 
wątpliwości, czy rzeczywiście na kwotę wynikającą z nieprawomocnego wyroku 
z dnia 6 lutego 2015 r. należało utworzyć rezerwę. Mimo wskazanych 
wątpliwości, po dodatkowej analizie i wnikliwych rozważaniach, z ostrożności  
w dniu 10 kwietnia br. została utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania 
w kwocie wynikającej z przedmiotowego wyroku. Wojewoda zwróciła także 
uwagę na fakt, iż 12 lutego 2015 r. nie został jej przekazany przez Prokuratorię 
Generalną wyrok z dnia 6 lutego 2015 r. a jedynie informacja, że taki wyrok 
zapadł i że będzie od niego wnoszona apelacja.  

(dowód: akta kontroli str. 1505-1508)  

Zdaniem NIK, nie można zgodzić się z poglądem Wojewody, co do braku 
zasadności naliczenia rezerwy na skutki ww. postępowania sądowego, bowiem 
rozstrzygniecie sądu (mimo iż nie było prawomocne), w wysokim stopniu 
uprawdopodobniało przyszłe zobowiązania, co zgodnie z art. 35d ust. 1 pkt 1 
ustawy o rachunkowości, stanowiło podstawę do utworzenia rezerw na przyszłe 
zobowiązania. Natomiast w przypadku gdyby wyrok sądowy był prawomocny, 
to mielibyśmy do czynienia ze zobowiązaniem a nie rezerwą.  

4. Na koniec 2014 r. ewidencja konta 020 obejmowała m.in. licencje na  programy 
systemowe (operacyjne). Na koncie analitycznym 020 obejmującym ewidencję 
wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500 zł, 
zewidencjonowanych było 10 licencji programów systemowych (Windows) 
o łącznej wartości początkowej 106.281,19 zł i dotychczasowym umorzeniu 
73.451,80 zł. Na koncie analitycznym 020 obejmującym ewidencję wartości 
niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3.500 zł zaewidencjonowanych 
było 14 takich programów, całkowicie umorzonych, o łącznej wartości 
początkowej 53.712,26 zł.   

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy o rachunkowości, licencje 
na programy operacyjne (systemowe) powinny zwiększać wartość początkową 
środków trwałych (komputerów), na których zostały zainstalowane.   

 (dowód: akta kontroli str. 846-872, 991) 

Pan Janusz Olech – Dyrektor Generalny PUW w wyjaśnianiach sprawie ujęcia 
ww. programów systemowych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych 
m.in. stwierdził, że co do zasady PUW dokonuje zakupów komputerów łącznie 
z systemami operacyjnymi i w tych przypadkach programy operacyjne 
zwiększą wartości początkowe środków trwałych. Dodatkowo, w razie potrzeby 
zwiększenia funkcjonalności wybranych zestawów komputerowych Urząd 
nabywa odrębne systemy operacyjne. Oprogramowania te są wielokrotnie 
instalowane i odinstalowywane na różnych stacjach roboczych. Ze względu na 
brak trwałego powiązania takiego oprogramowania ze środkiem trwałym, 
zostały one ujęte jako odrębne wartość niematerialne i prawne.  

Ponadto Dyrektor wskazał, że PUW stosuje wirtualizację serwerów. W ramach 
platformy wirtualizacyjnej na 4 serwerach fizycznych funkcjonuje kilkadziesiąt 
serwerów logicznych. Oprogramowanie operacyjne wykorzystywane jest przez 
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serwery logiczne, zaś wirtualizacja serwerów powoduje, iż serwery logiczne są 
dynamicznie przenoszone pomiędzy serwerami fizycznymi, w zależności od 
potrzeb. Nie można trwale przyporządkować serwera logicznego do 
określonego serwera fizycznego, a w konsekwencji nie można 
przyporządkować oprogramowania operacyjnego serwerów wirtualnych do 
konkretnego środka trwałego (serwera fizycznego). W związku z brakiem 
trwałego powiązania (prawnego i fizycznego) licencji na oprogramowanie 
operacyjne serwerów z jakimkolwiek środkiem trwałym, są one ujmowane 
w księgach rachunkowych jako odrębne wartości niematerialne i prawne.   

(dowód: akta kontroli str. 992-998) 

NIK stwierdza, że wartością niematerialną i prawną nie jest program 
komputerowy, lecz prawo do jego użytkowania. W przypadku powiązania tego 
programu z serwerem można było wartość licencji na jego użytkowanie 
przypisać do jednego lub w ułamkowej wartości do kilku serwerów. 

5. W toku badania ksiąg rachunkowych za 2014 r. stwierdzono, że sześciokrotnie  
PUW przekazywał z rachunku bankowego zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych (ZFŚS) środki finansowe na rachunek bieżący dysponenta III 
stopnia, celem terminowego uregulowania zobowiązań Urzędu. Łączna kwota 
tych operacji wynosiła 214.000 zł. Środki powyższe były zwracane na rachunek 
funduszu po upływie od 11 do 52 dni. Płatności te nie były związane 
z działalnością socjalną, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych9, a szczegółowo 
określoną w regulaminie ZFŚS, obowiązującym w Urzędzie. 

Świadczy to o nieprawidłowym planowaniu zapotrzebowań na środki finansowe 
celem terminowego regulowania zobowiązań Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 1773-1775, 1799-1816)   

Pan Zbigniew Solarski – dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
PUW – wyjaśnił, że z rachunku bankowego ZFŚS przekazywane były 
incydentalnie środki finansowe na rachunek bieżący tut. Urzędu. Powyższa 
praktyka nie była jednak wykorzystywaniem środków ZFŚS, lecz krótkotrwałym, 
zwrotnym zasileniem rachunku wydatków i pozwoliła uniknąć obciążenia 
Urzędu odsetkami karnymi i kosztami upomnień. Operacje te związane były 
z chwilowym brakiem środków na pokrycie pilnych bieżących płatności, w tym 
z koniecznością opłacenia składek ZUS, z wypłatą należnych wynagrodzeń 
konsultantom wojewódzkim czy dostawcom mediów, w związku ze 
zwiększonym zakresem zrealizowanych i zafakturowanych prac remontowych. 
Urząd podjął takie działania z powodu niemożności pozyskania (w tak krótkim 
czasie) dodatkowych środków. (…) Wniosek o dodatkowe zapotrzebowanie 
składany w systemie TREZOR wymaga bowiem oczekiwania na decyzję 
Ministra Finansów. (…) Przekazane środki chwilowo zasilały rachunek bieżący 
wydatków Urzędu i zwracane były na rachunek ZFŚS niezwłocznie po 
uzyskaniu dodatkowych środków. Nadmieniam, że były to nierozdysponowane 
środki ZFŚS i ich przekazywanie nie miało wpływu na bieżące i terminowe 
wypłaty świadczeń finansowanych z rachunku ZFŚS. W celu wyeliminowania 
ww. zdarzeń podjąłem w bieżącym roku działania dyscyplinujące pracowników 
Urzędu do bezwzględnego zaprzestania zasilania rachunku bieżącego 
środkami ZFŚS. Ponadto zobowiązałem pracowników merytorycznych, 
nadzorujących realizację zadań i odpowiedzialnych za zgłoszenie do 
harmonogramu zapotrzebowań na środki pieniężne w określonych terminach 

                                                      
9 Dz. U. z 2015 r. poz. 111 
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i kwotach, do bieżącego i rzetelnego informowania pracowników Oddziału 
Finansowo-Księgowego tak o każdym przesunięciu płatności jak 
i o pojawiającym się nowym tytule płatności. 

(dowód: akta kontroli str. 1817-1819) 

6.  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o rachunkowości, jednostka powinna 
posiadać dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, 
określającą wersję oprogramowania, przy pomocy którego prowadzone są 
księgi rachunkowe oraz datę rozpoczęcia jego eksploatacji. 

W trakcie niniejszej kontroli w Urzędzie eksploatowana była wersja. 03.20. 
programu finansowo-księgowego KOMADRES. 

W polityce rachunkowości Wydziału Finansów i Budżetu PUW nie określono 
daty rozpoczęcia eksploatacji tego oprogramowania. W dokumentacji 
technicznej systemu przetwarzania danych określono, że aktualną wersją 
oprogramowania jest wersja 03.15.01.04, a dokumentacja systemu finansowo-
księgowego dotyczyła wersji 03.10. 

W polityce rachunkowości Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego PUW – 
w dokumentacji technicznej przetwarzania danych programu – określono, że 
z dniem 21 marca 2012 r. dopuszcza się do stosowania wersję 03.05.02. 
oprogramowania, która podlegać będzie ciągłej aktualizacji. Dokumentacja 
techniczna systemu dotyczyła wersji 03.05. 

Jak wyjaśniono, w związku z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania nie 
wprowadzano zmian do polityki rachunkowości, ponieważ aktualizacje te nie 
powodowały zmian systemu przetwarzania danych oraz zmian zbiorów 
tworzących księgi rachunkowe. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, pomimo braku zmian w oprogramowaniu 
istotnych dla prowadzenia ksiąg rachunkowych w Urzędzie, w polityce 
rachunkowości powinna być określona aktualna wersja oprogramowania 
użytkowana przez PUW.   

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w obszarze prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. Skala stwierdzonych nieprawidłowości nie przekraczała 
przyjętego progu istotności. 
 

2. Sprawozdania finansowe  

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe PUW (sprawozdanie jednostki 
budżetowej będące agregacją sprawozdań cząstkowych) sporządzone za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia  2014 r., obejmujące bilans wykazujący sumę aktywów 
i pasywów w kwocie 51.950.276,50 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk 
netto w kwocie 20.626.085,51 zł oraz zestawienie zmian w funduszu wykazujące 
stan funduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 41.988.253,39 zł. Badaniu 
podlegały również sprawozdania cząstkowe obejmujące zdarzenia, w tym operacje 
gospodarcze właściwe dla: 

a) dysponenta części budżetowej 85/18 Województwo podkarpackie, będące 
agregacją sprawozdań cząstkowych: 
− budżetu – dysponenta części budżetowej 85/18, 
− Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 
− Programu INTERREG. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Sprawozdanie finansowe dysponenta części budżetowej obejmowało bilans 
wykazujący na koniec 2014 r. sumę aktywów i pasywów w kwocie 
7.862.758,21 zł, rachunek zysków i strat wykazujący zysk 44.911.754,48 zł oraz 
zestawienie zmian w funduszu wykazujące stan funduszu na koniec 2014 r. 
w kwocie 1.753.626,48 zł. Sprawozdanie to sporządził Wydział Finansów 
i Budżetu PUW. 

b) dysponenta III stopnia obejmujące zdarzenia dotyczące funkcjonowania PUW. 
Sprawozdanie dysponenta III stopnia obejmowało bilans wykazujący na koniec 
2014 r. sumę aktywów i pasywów w kwocie 44.087.518,29 zł, rachunek zysków 
i strat wykazujący stratę 24.285.668,97 zł oraz zestawienie zmian w funduszu 
wykazujące stan funduszu na koniec 2014 r. w kwocie 40.234.626,91 zł. 
Sprawozdanie to sporządził Wydział Organizacyjno-Administracyjny PUW.  

(dowód: akta kontroli str. 786-808, 843-845) 

W sprawozdaniu finansowym PUW (jednostki budżetowej) wykazano: 

Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Wartości niematerialne i prawne 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazano wartości niematerialne i prawne w łącznej 
kwocie 541.203,42 zł (wartość początkowa 2.843.016,89 zł, umorzenie 
2.301.813,47 zł).  

Z wyjątkiem zaliczenia w ewidencji niektórych programów operacyjnych do wartości 
niematerialnych i prawnych (nieprawidłowość nr 4 w obszarze Księgi rachunkowe), 
prawidłowo do tej pozycji sprawozdania zakwalifikowano składniki majątkowe 
spełniające definicję określoną w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, 
tj. nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.  

Wartości niematerialne i prawne na koniec 2014 r. wyceniono w cenie nabycia 
pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Kontrolowana jednostka nie tworzyła odpisów 
aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, gdyż nie wystąpiły okoliczności 
uzasadniające ich utworzenie w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych. 

Stawki amortyzacyjne stosowano zgodnie z określonymi w przyjętych przez 
jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości. W 2014 r. naliczono amortyzację 
w kwocie 239.817,28 zł, którą prawidłowo zaksięgowano oraz wykazano w rachunku 
zysków i strat.  

Ewidencja analityczna dla wartości niematerialnych i prawnych prowadzona za 
pomocą komputerowego programu majątkowego „Komadres M-Majątek”, była 
zgodna z ewidencją syntetyczną.  

Wartości niematerialne i prawne PUW (ujęte na koncie 020) w 100% stanowiły 
licencje na użytkowanie programów komputerowych wykorzystywanych przez 
Urząd. 

  
Środki trwałe  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w bilansie wykazano wartości środków trwałych  
w łącznej kwocie 30.130.655,97 zł (wartość początkowa 77.877.223,15 zł, 
umorzenie 47.746.567,18 zł).  

Przyjęcie środków trwałych do używania prawidłowo udokumentowano, określając 
między innymi grupę rodzajową środków trwałych i stawki amortyzacyjne zgodne  
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z określonymi  w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. W 2014 r. naliczono 
amortyzację w kwocie 2.048.198,02 zł, którą prawidłowo zaksięgowano oraz 
wykazano w rachunku zysków i strat.  

Z wyjątkiem niezgodności ewidencji księgowej ze stanem faktycznym dotyczącym 
dwóch działek gruntowych  (nieprawidłowość nr 1 w obszarze Księgi rachunkowe),  
do środków trwałych prawidłowo zakwalifikowano rzeczowe aktywa trwałe 
i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 
niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.   

Do wartości środków trwałych nie zostały zaliczone koszty niektórych licencji na 
oprogramowania systemowe (operacyjne), niezbędne do uruchamiania i realizacji 
podstawowych zadań komputera. Programy te zaliczono i zaewidencjonowano do 
wartości niematerialnych i prawnych (nieprawidłowość nr 4 w obszarze Księgi 
rachunkowe). Poza tym, nie stwierdzono przypadków kwalifikowania do środków 
trwałych niekompletnych składników majątku. 

Środki trwałe wyceniono w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia 
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Kontrolowana jednostka w 2014 r. nie 
tworzyła odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, gdyż nie wystąpiły 
okoliczności uzasadniające ich utworzenie w odniesieniu do tych składników 
majątku. Wartość  początkową środków trwałych zwiększano o nakłady poniesione 
na ich ulepszenie.  

Ewidencja analityczna dla środków trwałych prowadzona za pomocą 
komputerowego programu majątkowego „Komadres M-Majątek”, była zgodna 
z ewidencją syntetyczną. Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny 26 środków 
trwałych wybranych celowo (wyposażenie Urzędu o odległej dacie przyjęcia do 
użytkowania), potwierdziły, że składniki te znajdowały się w budynku PUW. 

 (dowód: akta kontroli str. 873-1003) 
 

Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazano w łącznej kwocie 
1.939.717,58 zł. Wyceniono je w wysokości ogółu kosztów pozostających 
w  bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Kontrolowana 
jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, gdyż 
nie wystąpiły okoliczności uzasadniające ich utworzenie w odniesieniu do tych 
składników majątku. 

W kontrolowanym okresie realizację inwestycji wieloletnich kontynuowano, nie 
wystąpiły inwestycje zaniechane.  

 (dowód: akta kontroli str. 878-881, 898-908) 
 

Należności długoterminowe  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. należności długoterminowe w bilansie wykazano 
w kwocie 96.391 zł. Były to należności PUW z tytułu mandatów karnych, kar 
nałożonych przez organy nadzoru budowlanego, opłat prolongacyjnych i odsetek, 
które decyzjami Wojewody Podkarpackiego rozłożono na raty. Kwota wykazana na 
koniec 2014 r. obejmowała raty tych płatności, które przypadały do zapłaty w latach 
2016–2017.  

Należności długoterminowe zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty, 
tj. z uwzględnieniem należnych odsetek i opłaty prolongacyjnej. 
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Jednostka kontrolowana na koniec 2013 r. i na początek 2014 r. w sprawozdaniu 
finansowym nie wykazała danych w pozycji Należności długoterminowe, mimo iż 
one występowały. Zostały one wykazane w pozycji Należności krótkoterminowe 
(nieprawidłowość w obszarze Sprawozdania finansowe).  

(dowód: akta kontroli str. 1004-1030) 
 

Zapasy 

Zapasy wykazane  na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 1.044.032,37 zł 
obejmowały materiały znajdujące się w następujących magazynach:   
− materiałów biurowych – obejmującym materiały biurowe, w tym: papier, tonery, 

teczki, skoroszyty, długopisy, zeszyty, segregatory itp. – wartość magazynu na 
koniec 2014 r. wynosiła 221.972,77 zł, 

− materiałów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego – 
obejmującym odzież (buty, kurtki, maski itp.) oraz inne materiały 
wykorzystywane w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych – wartość magazynu 
na koniec 2014 r. wynosiła 704.317,93 zł, 

− transportu – obejmującym części do samochodów służbowych – wartość 
magazynu na koniec roku wynosiła 13.022,66 zł, 

− materiałów pozostałych – obejmującym albumy, lampy ozdobne i inne materiały 
promocyjne – wartość magazynu na koniec 2014 r. wynosiła 4.506,91 zł, 

− materiałów eksploatacyjnych – obejmującym płyty do central telefonicznych 
i inne materiały eksploatacyjne – wartość magazynu na koniec roku wynosiła  
35.547,01 zł, 

− paliwa – obejmującym paliwo zakupione do samochodów służbowych – 
wartość magazynu na koniec roku wynosiła 64.665,09 zł. Wartość ta obejmuje 
paliwo w magazynie (własnej stacji paliw) na kwotę 61.182,55 zł i paliwo 
w samochodach służbowych 3.482,54 zł.  

Ewidencja analityczna materiałów prowadzona w programie finansowo-księgowym 
umożliwia ustalenie wartość zapasów w poszczególnych magazynach 
zlokalizowanych w PUW w Rzeszowie i w Delegaturach. Wartość materiałów na 
koniec 2014 r. wynikająca z ewidencji analitycznej była zgodna z ewidencją 
syntetyczną. Stan materiałów (zapasów) na początek i koniec roku, wykazany 
w sprawozdaniu finansowym jednostki, był zgodny z ewidencją księgową.   

Zapasy wyceniono według ceny zakupu, co było zgodne z zasadami przyjętymi 
w polityce rachunkowości PUW. Na dzień bilansowy nie wystąpiły okoliczności 
uzasadniające utworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów z tytułu trwałej 
utraty ich wartości.     

 (dowód: akta kontroli str. 1048-1094) 
 

Należności krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. należności krótkoterminowe wyniosły 18.195.201,01 zł. 
Wyceniono je w kwocie wymaganej zapłaty tj. łącznie z odsetkami należnymi na 
dzień bilansowy.   

W 2014 r. utworzono odpisy aktualizujące wartość należności na kwotę 
12.285.174,89 zł, łączny odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 
12.518.298,93 zł. Utworzony w 2014 r. odpis aktualizujący dotyczył przede 
wszystkim aktualizacji wartości zaległości budżetowych z tytułu nałożonych 
mandatów karnych kredytowanych. W 2014 r. odpis aktualizujący należności z tego 
tytułu wynosił 11.100.000 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 1095-1230, 1316-1320)  
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Krótkoterminowe aktywa finansowe  

Na dzień 31 grudnia 2014 r.  jednostka wykazała krótkoterminowe aktywa finansowe 
w kwocie 188.078,29 zł. Obejmowały one środki pieniężne na rachunkach 
bankowych w wysokości 188.015,54  zł oraz inne środki pieniężne w wysokości 
62,75 zł. 

Stan środków pieniężnych wykazany w bilansie na 31 grudnia 2014 r. nie obejmował 
kwoty 3.299.547,19 zł w związku z zaksięgowaniem w księgach rachunkowych 
2014 r. operacji dokonanych w 2015 r. w okresie przejściowym10, na rachunkach 
bankowych dochodów i wydatków jednostki (dysponenta części budżetowej 
i dysponenta III stopnia).   

(dowód: akta kontroli str. 1316-1385 ) 

Powyższa sytuacja wynika, ze stosowanej przez jednostki budżetowe praktyki, która 
zapewnia spójność danych ujętych w sprawozdaniach finansowych 
i sprawozdaniach budżetowych. 
 

Rozliczenia międzyokresowe 

Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 r. rozliczenia międzyokresowe   
w kwocie 46.961,26  zł dotyczyły:  

− rent wypłaconych z góry z budżetu przyszłego roku – dysponent części 
budżetowej, 

− ubezpieczenia mienia, aktualizacji programów antywirusowych, innych usług 
informatycznych, których okres rozliczeniowy nie pokrywał się z okresem 
sprawozdawczym – dysponent III stopnia. 

Stan rozliczeń wyceniony został w wartości nominalnej, z uwzględnieniem zasady 
ostrożności wyceny. 

(dowód: akta kontroli str. 1368-1416) 
 

Fundusz  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w bilansie wykazano fundusz w wysokości 
41.988.253,39 zł, w tym fundusz jednostki 21.362.167,88 zł, wynik finansowy netto 
(zysk) 20.626.085,51 zł.  

Stan funduszu jednostki zaniżono o kwotę 112.000 zł  ze względu na błąd 
w ewidencji księgowej dotyczący nieujęcia w środkach trwałych działki gruntowej 
będącej w trwałym zarządzie PUW (nieprawidłowość nr 1 w obszarze Księgi 
rachunkowe). Wynik finansowy 2014 r. został zawyżony o kwotę 193.309,15 zł 
w związku z nieutworzeniem rezerwy na przyszłe zobowiązania finansowe 
(nieprawidłowość nr 3 w obszarze Księgi rachunkowe). Powyższe skutkowało 
zawyżeniem funduszu o kwotę 81.309,15 zł. 

Stan funduszu wyceniono w wartości nominalnej i wykazano w bilansie. 
(dowód: akta kontroli str. 1522-1544, 1564-1738) 

 

Państwowe fundusze celowe 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w bilansie nie wykazano stanu państwowych funduszy 
celowych. Dysponent części budżetowej prowadził ewidencję należności 
i  zobowiązań Funduszu Skarbu Państwa wynikających z realizacji zadań wojewody 

                                                      
10 Okres przejściowy, o którym mowa w rozdziale 7 rozporządzenia 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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wymienionych w art. 7b ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa11. Dysponentem 
Funduszu Skarbu Państwa jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (art. 56 
ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji12).  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stany kont prowadzonych dla operacji Funduszu Skarbu 
Państwa zostały wyksięgowane z ksiąg rachunkowych PUW i przekazane do 
ewidencji Funduszu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 1739-1772) 
 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania wyniosły 9.199.671.33 zł. Wyceniono je  
w kwocie wymagającej zapłaty (zobowiązania na koniec 2014 r. wykazane 
w sprawozdaniu to zobowiązania niewymagalne). Wykazane w sprawozdaniu 
finansowym zobowiązania krótkoterminowe wynikały z operacji gospodarczych. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec 2014 r. nie obejmowało 
zobowiązań przedawnionych lub umorzonych. Jednostka na koniec roku 2014 nie 
posiadała zobowiązań w walucie obcej. 

 (dowód: akta kontroli str. 1417-1482) 
 

Rezerwy na zobowiązania  

Jednostka nie wykazała w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 r. rezerw na 
zobowiązania, ze względu na nieujęcie w księgach rachunkowych pewnych lub 
o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązań będących skutkiem 
toczących się postępowań sądowych. Stan rezerw na zobowiązania na koniec 
2014 r., został zaniżony, co najmniej o 193.309,15 zł (nieprawidłowość nr 3 
w obszarze Księgi rachunkowe).   

(dowód: akta kontroli str. 1483-1508) 
 

Fundusze specjalne  

Wykazany w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 r. stan ZFŚS wynosił 762.351,78 zł. 
Fundusze specjalne wyceniono w wartości nominalnej i prawidłowo wykazano 
w sprawozdaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 1773-1835) 
 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2014 r. 

W rachunku zysków i strat wykazano przychody i zyski w kwocie 87.939.333,66 zł, 
koszty i straty 67.356.579,52 zł oraz wynik finansowy (zysk) w kwocie 
20.626.085,51 zł.  

Wynik finansowy jednostki został zawyżony o 193.309,15  zł, w związki 
z nienaliczeniem na koniec 2014 r. rezerwy na przyszłe zobowiązania 
(nieprawidłowość nr 3 w obszarze Księgi rachunkowe). 
Z wyjątkiem powyższego, pozycje rachunku zysków i strat ujęto w sposób 
kompletny, zgodnie z zasadą memoriału i współmierności z uwzględnieniem zasady 
ostrożności wyceny. 

 (dowód: akta kontroli str. 1483-1508, 1514-1521) 

                                                      
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 1224 ze zm. 
12 Dz. U. z 2013 r., poz. 2016 ze zm. 
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Zestawienie zmian w funduszu jednostki za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 
2014 r. 

W sprawozdaniu prawidłowo wykazano dane dotyczące stanu początkowego, 
zwiększeń oraz zmniejszeń funduszu. Stan funduszu  na dzień 31 grudnia 2014 r. 
oraz wynik finansowy za 2014 r., wykazane w zestawieniu zmian w funduszu, były  
zgodne z odpowiednimi danymi wykazanymi w bilansie i rachunku zysków i strat.  

Nieprawidłowości nr 1 i 3 wykazane w obszarze księgi rachunkowe miały wpływ na 
dane prezentowane w tym sprawozdaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 802-808, 812-826) 

Za wyjątkiem nieprawidłowości wykazanych w obszarach Księgi rachunkowe 
i Sprawozdania finansowe, na podstawie próby zbadanych dokumentów, stwierdza 
się że: 

− sprawozdanie finansowe PUW za rok 2014  było kompletne, 

− dane w nim 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, 
prawidłowo je amortyzowano, poprawnie wyceniono uwzględniając zasadę 
ostrożności i zaprezentowano zgodnie z ustawą o rachunkowości. PUW 
posiadał prawa i obowiązki w odniesieniu do prezentowanych składników.  

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2014 r. zostało sporządzone w ustawowym 
terminie, tj. do końca marca roku następnego. Sprawozdanie to podpisali główny 
księgowy budżetu Wojewody Podkarpackiego i dyrektor Wydziału Finansów 
i Budżetu PUW działająca z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.  

(dowód: akta kontroli str. 778-780, 786-808, 1550-1563) 

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

W bilansie sporządzonym na koniec 2014 r. wykazane zostały należności 
długoterminowe tylko na koniec roku. W sprawozdaniu finansowym nie wykazano 
takich należności na koniec 2013 r. i na początek 2014 r.   

Analiza trzech decyzji Wojewody Podkarpackiego o rozłożeniu na raty płatności kar 
nałożonych przez organy nadzoru budowlanego – na podstawie których ustalone 
zostały należności długoterminowe na koniec 2014 r. – wykazała, że jedna z tych 
decyzji wydana została 11 lipca 2012 r. i rozkładała nałożoną karę na 58 
miesięcznych rat płatnych w okresie od lipca 2012 do kwietnia 2017. Należności 
w wysokości rat przypadających do spłaty w latach 2015 – 2017, w łącznej kwocie 
54.447 zł, nie spełniały definicji należności krótkoterminowych określonej w art. 3 
ust. 1 pkt 18 lit c) ustawy o rachunkowości – powinny zatem stanowić należności 
długoterminowe na koniec 2013 r. i na początek 2014 r. Prezentacja 
w sprawozdaniu powyższych należności jako należności krótkoterminowych, 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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stanowiła naruszenie art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym 
zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, prezentuje się w sprawozdaniu zgodnie 
z ich treścią ekonomiczną. 

(dowód: akta kontroli str. 1009-1013, 1018-1027) 

W sprawie należności długoterminowych, Pan Grzegorz Lonc – zastępca dyrektora 
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego PUW wyjaśnił m.in., że zaległości, 
których spłata została rozłożona na raty, a okres spłaty był dłuższy niż 12 miesięcy 
od dnia bilansowego, nie były przeksięgowywane z konta 221 „Należności z tytułu 
dochodów budżetowych” na konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe”. 
Z przepisów prawnych nie wynikało, aby fakt rozłożenia na raty spłaty zaległości 
powodował zmianę ogólnego, pierwotnego charakteru należności, dla których 
pierwotny termin płatności wynikający z dokumentu o ich powstaniu upływał w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego. Podstawą do kwalifikowania należności na 
krótkoterminowe czy długoterminowe, był pierwotny termin płatności należności 
wynikający z rozstrzygnięcia o ich powstaniu. Taki sposób traktowania należności 
potwierdza także zapis zawarty w załączniku nr 9 – „Instrukcja sporządzania 
sprawozdań”, do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych (Dz. U. Nr 43 poz. 247 ze zm.), który w rozdziale 2 „Sprawozdanie Rb-
N…” w § 12 ust. 2 stanowi, że przez pojęcie należności długoterminowe rozumie się 
należności, których pierwotny termin spłaty jest dłuższy niż rok. W sprawach 
realizowanych przez PUW w 2013 r. nie wystąpiły należności, których pierwotny 
termin spłaty był dłuższy niż rok. Mając jednak na uwadze pogląd prezentowany 
przez NIK w trakcie kontroli w zakresie wykonania budżetu, dotyczący postrzegania 
jako należności długoterminowych zaległości rozłożonych na raty oraz biorąc pod 
uwagę informacje z niektórych urzędów wojewódzkich – w PUW także przyjęto, że 
zaległości rozłożone na raty, które stają się wymagalne po 12 miesiącach od dnia 
bilansowego kwalifikowane będą jako należności długoterminowe. W związku z tym, 
dokonano w 2014 r. odpowiedniego przeksięgowania przedmiotowych należności 
z krótkoterminowych do długoterminowych, co znalazło odzwierciedlenie w bilansie 
sporządzonym na koniec 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1030-1033) 

Mając na uwadze przepisy ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit c oraz art. 
4 ust. 2), należności budżetowe rozłożone na raty, które stają się wymagalne po 
upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego, powinny zostać wykazywane 
w sprawozdaniu finansowym jako należności długoterminowe. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w obszarze sprawozdań 
finansowych. Stwierdzona nieprawidłowość, ze względu na jej zakres, nie miała 
wpływu na obniżenie oceny cząstkowej.   

 

3. Sprawozdania budżetowe i inne o charakterze 
finansowym   

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła sporządzone w PUW na dzień 30 czerwca 
2015 r. następujące sprawozdania jednostkowe Wydziału Finansów i Budżetu: 

− Rb-27 - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; 

− Rb-28 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa;  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− Rb-28 Programy - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących 
z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację 
Wspólnej Polityki Rolnej; 

− Rb-28 Programy WPR - sprawozdanie z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; 

− Rb-28UE - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki 
Rolnej;  

− Rb-28UE WPR - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 
środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki 
Rolnej;  

− Rb-BZ1 - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu 
państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; 

− Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych.  

− Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.  

Sprawdzeniem objęto także sprawozdania Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-BZ1, 
Rb-Z i Rb-N, sporządzone przez dysponenta III stopnia. Pozostałych sprawozdań – 
spośród wyszczególnionych powyżej – dysponent III stopnia nie sporządził, 
ponieważ nie planował i nie realizował wydatków uwzględnianych w tych 
sprawozdaniach. 

Sprawdzono również sprawozdania Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w podziale 
wojewódzkim (regionalnym), poniesionych przez pozostałe jednostki sektora 
finansów publicznych, z wyłączeniem placówek, sporządzone za 2014 r. zarówno 
przez Wydział Finansów i Budżetu jak i przez dysponenta III stopnia. 
Sprawozdania sporządzono rzetelnie, w terminach wymaganych przepisami. 
Sprawozdania były prawidłowe pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym. Wykazane w nich dane wnikały z ewidencji księgowej.  

(dowód: akta kontroli str. 518-759) 

Audyt wewnętrzny w Urzędzie określił, że jednym z zagadnień stanowiących 
potencjalny przedmiot audytu dotyczącego rachunkowości, jest sporządzanie 
sprawozdań finansowych, a audytu dotyczącego planowania i realizacji budżetu – 
sprawozdawczość budżetowa. Zagadnienia związane ze sprawozdawczością 
zostały objęte zadaniem audytowym „Realizacja zadań dysponenta części 
budżetowej związanych z wykonywaniem budżetu państwa”. Po przeprowadzeniu 
tego audytu nie formułowano zaleceń w zakresie sprawozdawczości budżetowej 
i finansowej. 

(dowód: akta kontroli str. 262-337) 
Kontrolowane sprawozdania nie były udostępnione do publicznej wiadomości. 
W Biuletynie Informacji Publicznej PUW zamieszczono informacje o majątku 
trwałym PUW oraz syntetyczne informacje o wykonaniu budżetu Wojewody 
Podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli str. 760-764) 
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W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej13, do 
kontrolowanej jednostki występowano o udostępnienie informacji o sprawach 
publicznych, w szczególności o majątku publicznym (art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt. 5 
ustawy). W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 października 2015 r. do PUW 
skierowano 600 takich wniosków, z czego 27 wniosków dotyczyło majątku 
publicznego i wydatkowania środków publicznych. Odpowiedzi udzielono terminowo.  

(dowód: akta kontroli str. 760-764) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w obszarze sprawozdań 
budżetowych i innych o charakterze finansowym. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli14, wnosi o: 

1) opracowanie i wdrożenie zasad tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania 
z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty; 

2) ewidencjonowanie licencji na użytkowanie programów operacyjnych jako 
zwiększenie wartości początkowej środków trwałych, na których zostały one 
zainstalowane; 

3) zgłaszanie zapotrzebowań na środki finansowe w wysokościach umożliwiających 
terminowe regulowanie zobowiązań, bez konieczności angażowania środków 
ZFŚS; 

4) zaktualizowanie obowiązujących w Urzędzie zasad rachunkowości w zakresie 
wersji oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych 
oraz daty rozpoczęcia jego eksploatacji.  

 

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 Rzeszowie. 

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

                                                      
13 Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm. 
14 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 
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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. 

 

Rzeszów, dnia            grudnia 2015 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Dyrektor 
Wiesław Motyka Maria Kędzior 

doradca ekonomiczny 
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