
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia października 2016 r.

FB-KF.1611.4.2016.AR

Pan
Bartosz Kazimierczak
Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży 
Rybackiej we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 18 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r. na podstawie art. 175 ust. 1 

pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zespół kontrolny Wydziału Finansów i Budżetu 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

• Anna Rosiecka -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu,

® Magdalena Orlikowska -  inspektor wojewódzki, członek zespołu,

• Renata Polak- inspektor wojewódzki, członek zespołu,

• Katarzyna Kurzawa -  inspektor wojewódzki, członek zespołu

przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Rybackiej we Wrocławiu, 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1.

Temat kontroli: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

Okres objęty kontrolą: 2013 r. -  2015 r.
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Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego 

(NK-KE.430.5.2015.MJ) w dniu 23 grudnia 2015 r. planem kontroli na I półrocze 2016 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Rybackiej we Wrocławiu pod pozycją nr 1.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

Pan Jerzy Herkieledzis -  zatrudniony na stanowisku Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu od dnia 01.02.1999 r.

Pan Dariusz Dżegniuk - zatrudniony na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu od dnia 01.02.1999 r. do dnia 31.03.2016 r.

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialna 

była Pani Nelly Szeszko, zatrudniona na stanowisku Starszego Strażnika, Księgowej 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu od dnia 01.12.2000 r. 

do dnia 31.05. 2016 r.

Od dnia 01.04.2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej 

we Wrocławiu {dalej: KWPSR we Wrocławiu) funkcje kierownicze pełniły następujące 

osoby:

Pan Bartosz Kazimierczak - zatrudniony na stanowisku Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu od dnia 01.04.2016 r.

Pan Dariusz Byra - zatrudniony na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu od dnia 01.04.2016 r.

Ponadto w 2016 r., w KWPSR we Wrocławiu zatrudnione zostały:

Pani Zofia Szott na stanowisku Starszego Strażnika, Księgowej zatrudniona od dnia 

25.01.2016 r.

Pani Grażyna Szebesczyk na stanowisku Starszego Strażnika, Księgowej zatrudniona 

od dnia 13.04.2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1 - 19a]

Działalność jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono negatywnie.
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Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów:

1. ujęcie środków w planie finansowym jednostki -  oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami,

2. zgodność wydatków, dokonywanych w ramach udzielonych środków z planem 

finansowym, z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami oraz z ich celowym 

przeznaczeniem -  oceniono pozytywnie z uchybieniami,

3. dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych -  oceniono 

negatywnie,

4. prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych

z wykorzystania środków objętych kontrolą- oceniono pozytywnie.
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1. Ujęcie środków finansowych w planie finansowym jednostki

2013 r.

Pismem z dnia 25.02.2013 r. o sygnaturze FB-BP.3111.16.2013 KWPSR we Wrocławiu 

została poinformowana, że Wojewoda Dolnośląski w dniu 22.02.2013 r. wydał decyzję 

Nr 1/2013 zatwierdzającą do realizacji plan finansowy w wysokości 1 165 000,00 zł.

Na podstawie Upoważnienia wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego [decyzja 

Nr 4/2013 z dnia 01.03.2013 r.] Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej 

we Wrocławiu wydał decyzje zmieniające plan wydatków, tj.:

a. Decyzja Nr 1/2013 z dnia 03 września 2013 r.,

b. DecyzjaNr 2/2013 z dnia 24 października2013 r.,

c. DecyzjaNr 3/2013 z dnia20 grudnia2013 r.

W dniu 02.10.2013 r. Ministerstwo Finansów decyzją Nr MF/FS12/003585 dokonało 

zwiększenia planu finansowego w paragrafie 4110 z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem składki 

rentowej o 2%.

W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany planu wydatków dokonywane w 2013 r.
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K lasy fikac ja  budżetowa

Nr Decyzji/Plan po zmianach
§3020 §4010 §4040 §4110 §4120 §4170 §4210 §4260 §4270 § 4280 §4300 § 4350 §4360 §4370 § 4390 §4400 §4410 § 4430 § 4440 § 4480 §4700 § 6060

Wysokość wydatkówzaplanowanych wprojekcie ustawy budżetowej na2013 r. [zl]

Plan finansowy zatwierdzony decyzjąWojewody 
Dolnośląskiego Nr 1/2013 z dnia 22.02.2013 r.

'61000 723 0 00 :; M O y 111000 19 000 6 000,; : :i ś ó q b ; : - : 12000 5 000 2 000 V 'WOOff,-? ::: . 'i0 ;00 5000 3 000 i  ooo: : 1 80 00 :::: ;  21000 26000 . 2 » 8 000

Decyzja Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Rybackiej Nr 1/2013

• 10 000 3 208 - 3 208 - - 8 943 - - - • 866 500 500 - 1000 • - 245 1678

PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 03.09.2013 R. 51000 726208 57792 111000 19 000 6 000 64 943 12 000 5 000 2000 10 000 134 5 500 3 500 18 000 14 000 21 000 26 000 2245 9678

Decyzja Ministra FinansówMF/FS12/003585 15 680

PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 02.102013 R. 51000 726208 57792 126680 19000 6 000 64943 12000 5 000 2 000 10 000 134 5 500 3 500 - 18 000 14 000 21000 26 000 2245 9 678 -

Decyzja Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Rybackiej Nr 2/2013

-  7 000 - - - - - 5 000 1000 - 1000 • 1000 - - - 1000 -

PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 24.10.2013 R 44000 726208 57792 126680 19 000 6 000 69 943 13 000 5 000 2000 11000 134 6 500 3 500 18000 14 000 20000 26000 2245 9678 -

Decyzja Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Rybackiej Nr 3/2013

- 1965 - 6 685 - 2126 - 414 601 - 536 5 34 24 371 - 1201 - 778 - 690 -

PLANPO ZMIANACH NADZIEŃ20,12,2013 R. • 42035 726 208 57 792 133 365 16 874 6 000 69 529 13 601 4464 2000 10 995 134 6 534 3 524 - 18 371 12 799 19 222 25310 2245 9 678 •

1 na wszystkich paragrafach 1 180 680
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2014 r.

W dniu 24.02.2014 r. Wydział Finansów i Budżetu DUW we Wrocławiu pismem znak: 

FB-BP.3111.13.2014.MJ poinformował Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Rybackiej we Wrocławiu o zatwierdzeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego [decyzja 

Nr 6/2014 z dnia 20.02.2014 r.] planu finansowego wydatków w wysokości 

1 203 000,00 zł.

Na podstawie Upoważnienia wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr 12/2014 

z dnia 03.03.2014 r. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej 

we Wrocławiu wydał nw. decyzje zmieniające plan wydatków:

a. Decyzja Nr 1/2014 z dnia 13 marca 2014 r.,

b. Decyzja Nr 2/2014 z dnia 08 sierpnia 2014 r.,

c. Decyzja Nr 3/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.,

d. Decyzja Nr 4/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.,

e. Decyzja Nr 5/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.,

f. Decyzja Nr 6/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r.

W dniu 03.10.2014 r. Ministerstwo Finansów decyzją Nr MF/FG01/003349 dokonało 

zwiększenia planu finansowego w paragrafie 4110 z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem składki 

rentowej o 2%.

Ponadto, Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 105/2014 z dnia 21.10.2014 r. [pismo 

zawiadamiające WFiB DUW we Wrocławiu z dnia 22.10.2014 r. znak: 

FB-BP.3141.85.2014.HT] w planie finansowym jednostki wprowadzono zmiany 

dotyczące przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.

Opisane zmiany w planie finansowym zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
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Klasyfikacja budżetow a

N rD ecy ąi/P lan  po  zmianach
§ 3 0 2 0 § 4 0 1 0 § 4 0 4 0 § 4 1 1 0 § 4 1 2 0 § 4 1 7 0 § 4 2 1 0  | § 4 2 6 0 § 4 2 7 0 § 4280 § 4 3 0 0 § 4 3 5 0 § 4 3 6 0 § 4370 § 4 4 0 0 § 4 4 1 0 § 4430 § 4 4 4 0 § 4 4 8 0 § 4700 § 6060

Wysokość wydatków zaplanowanych w  projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. [Ą

Plan finansow y zatw ierdzony decyzją W ojew ody Dolnośląskiego 
N r 6 /2014  z  dnia 20 .02 .2014  r.

61000 732000 . 61 0 0 0  . ■ i n  ooo 19000 6 0 0 0  : ' 57 000 10000 3000 2 000 11000 1000 , ;:;-5bop : i1 i l/.^ooó ,■ 18000 . ,14000 25000 26000  ' 2000 800 0 ■28 0 0 0 ;

D ecyzja K o rre n d an ta  W ojew ódzkiej Państw ow ej Straży 
R ybackiej N r  1/2014

-  3 000 6 138 - 613 8 3 000

PL A N  PO  Z M IA N A C H  N A  D ZIEŃ  13.03.2014 R 58 000 738 138 54862 111000 19000 6 000 57000 10000 3 000 2000 11000 1000 5 000 300 0 ¡8000 14000 28000 26 000 2000 800 0 28 000

D ecyzja K om endan ta  W ojew ódzkiej Państw ow ej Straży 
R ybackiej N r 2/2014

- 11300 • - 1000 5000 1500 500 3 000 • 300 -

PL A N  PO  Z M IA N A C H  N A  D ZIEŃ  0 8 .0 8 i0 1 4  R 46700 738138 54 862 111000 19 000 6000 57000 10 000 4 000 20 0 0 16000 1000 650 0 3 500 21000 14000 28000 26 000 230 0 8 000 28 000

D ecyzja  K om e n d an ta  W ojew ódzkiej Państw ow ej Straży 
R ybackiej N r  3/2014

- 2000 • - - • 224 7 - • - - 247

P L A N  PO  Z M IA N A C H  N A  DZIEM 28.08.2014 R. 44700 738 138 54862 111000 19 000 6000 57000 12 247 400 0 2000 16000 1000 650 0 3 500 21000 14000 28 000 25 753 2 3 0 0 800 0 28 000

D ecyzja  M in isters tw a  F in an só w  z  dn ia  03.10.2014 r. 15620

P L A N  PO  Z M IA N A C H  N A  D Z IE Ń  06.10.2014 R. 126 620

D e c y la  W ojew ody  D olnośląsk iego  N r  105/2014 - - 183 3 183

P L A N  PO  Z M IA N A C H  N A  D ZIEŃ  21.10.2014 R 44700 738 138 54 862 126620 19 000 6 000 60183 12 247 4 000 2 000 16000 1000 6 500 3 500 21000 14000 28000 25 753 230 0 8 000 24817

D ecyzja K o m n d a n ta  W ojew ódzkiej Państw ow ej Straży 
R ybackiej N r  4/2014

-  7500 • - - - 750 0 - • - - • - - - • -

PL A N  PO  Z M IA N A C H  N A  D Z IE Ń  14.11.2014R. 37200 738138 54862 126 620 19000 600 0 67683 12247 4 0 0 0 20 0 0 16000 1000 6500 3 500 21000 14000 28000 25753 2 3 0 0 8 0 0 0  . 24 8 1 7

D ecyzja K om e n d an ta  W ojew ódzkiej Państw ow ej Straży 

Rybackiej N r 5/2014 - - - - • - -  613 - - - 613

PL A N  PO  Z M IA N A C H  N A  D Z IE Ń  24 .1 U 0 1 4 R, 37200 738138 54862 126620 19 000 6000 67683 12247 4 0 0 0 2 000 16000 1000 650 0 3 500 21000 13387 28 000 25 753 230 0 8613 24817

- - 5715 -  3 044 462 656 - 881 -  370 451 548 316 165 947 - 1246 6D7 367 6 1 •
R ybackiej N r 6/2014

PL A N  PO  Z M IA N A C H  N A  D ZIEŃ  24.12.2014 R. 37200 738138 54862 132335 15 956 600 0 68 145 11591 311 9 1630 16451 452 6816 3 335 21947 12141 27393 25 386 2 294 8 612 24 817

X na wszystkich paragrafach 1 2 1 8  6 2 0
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2015 r.

W dniu 19.02.2015 r. [pismo WFiB DUW we Wrocławiu znak: FB-BP.3111.27.2015.JK] 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu został 

zawiadomiony o decyzji Wojewody Dolnośląski [decyzja Nr 7/2015 z dnia 15.01.2015 r.] 

dotyczącej zatwierdzenia do realizacji planu finansowego, w granicach kwot określonych 

w ustawie budżetowej w wysokości 1 229 000,00 zł.

Na podstawie upoważnienia wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr 85 z dnia

05.03.2015 r. Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu 

wydał decyzje zmieniające plan wydatków, tj.:

• Decyzja Nr TR/007791/2015 z dnia 05 sierpnia 2015 r.,

• Decyzja Nr TR/009142/2015 z dnia 08 września 2015 r.,

• Decyzja Nr TR/011440/2015 z dnia 20 października 2015 r.,

• DecyzjaNr TR/018518/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.,

Ponadto, na podstawie wniosku KWPSR we Wrocławiu, Decyzją Wojewody 

Dolnośląskiego Nr 14/2015 z dnia 25 marca 2015 r. [pismo zawiadamiające WFiB DUW 

w Wrocławiu z dnia 30.03.2015 r. znak: FB-BP.3141.17.2015.HT] w planie finansowym 

jednostki wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków finansowych 

z paragrafu 6060 na paragraf 4210. Wszelkie zmiany w planie finansowym dokonywane 

w trakcie roku budżetowego zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
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Klasyfikacja budżetowa

N r  D e c y g i /P la n  p o  zm ia n a ch
§3020 §4010 § 4040 §4110 §4120 §4170 §4210 §4260 §4270 § 4280 §4300 § 4360 § 4400 §4410 § 4430 §4440 § 4480 § 4700 § 6060

W y so k o ść  w y d a tk ó w  z a p la n o w a n y ch  w  projekcie  u sta w y  b u d żetow ej na 2 0 1 5  r. [zf]
Plan finansowy zatwierdzony decyzją Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 7/2015 z dnia 17.02.2015 r. i l  000';: ■ 1 :725000 . SI 0 0 0 : : ; H f p M ; i : I9 ooo : 6000 , ■ 60 000 ■ jóooo 5 000 5  000 : : 13000 .10000 : ' ■ ;22|Ó0Ó V: ,12000' 23 000 ' .2 6 0 0 0  V ^  2  0 0 0 ' - so oo f 44000  L

Decyzja W ojew ody D olnośląskiego Nr 14/2015 44 000 44 000

PLAN PO ZM IANACH N A  DZIEŃ 26.03.2015 R. 61000 725000 61000 117000 19000 6000 104000 10000 5 000 500 0 13000 10 000 22000 12 000 23000 26000 2 000 8000 -

Decyzja Komendanta Państwowej Straży Rybackiej 
z  dnia 05.08.2015 r. 5 748 -  5748 1341 - 1341

PLAN PO ZM IANACH N A  DZIEŃ 05.087015 R 61000 730 748 55 252 117000 19000 6000 104000 10000 5 000 5000 14341 10000 22 000 12 000 23 000 24659 2000 8000 -

Decyzja Komendanta Państwowej Straży Rybackiej 
zd n ia  08.09.2015 r. -  3 000 300 0

PLAN PO ZM IANACH N A  DZIEŃ 08.092015 R. 58000 730 748 55252 117000 19000 6000 104000 10000 5 000 5000 17341 10000 22 000 12 000 23 000 24659 200 0 8000 -

Decyzja Komendanta Państwowej Straiy Ryb ackiej 
zd n ia  20.10.2015 r.

1000 2378 - 2  000 2000 -  1900 - 2000 295 227

PLAN PO ZM IANACH N A  DZIEŃ 20.10.2015 R. 58000 73 0 748 55252 117000 19000 6000 105000 12378 5 000 3000 19341 10000 20100 10000 23 000 24659 229 5 8 227 -

Decyzja Komendanta Państwowej Straży Rybackiej 
zd n ia  29.12.2015 r. -  7 5 6 7 13362 -  1341 206 19 - 1269 - 785 -  332 - 713 74 ■ 1277 - 493 264

PLAN PO ZM IANACH N A  DZIEŃ 29.12.2015 R. 50 433 730 748 55252 130362 17659 6000 105 206 12397 3 751 2215 19009 928 7 20026 8723 22507 24 659 2559 8 227 -

X  n a  w s z y s tk ic h  p a r a g r a fa c h 1 2 2 9  000
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W trakcie weryfikacji dokumentacji przedłożonej kontrolerom ustalono, 

iż KWPSR we Wrocławiu, zgodnie z art. 171 ustawy o finansach publicznych z dnia 

27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), prawidłowo uwzględniła 

w swoim planie finansowym zmiany wynikające z wydanych decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego oraz zmiany dokonane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Rybackiej na podstawie Upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. 

w sprawie szczegółowych 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 granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 289) jednostki budżetowe zobowiązane są do prowadzenia 

ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych na koncie 980. Na podstawie 

przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, iż w 2013 r. KWPSR we Wrocławiu 

nie prowadziła ewidencji planu finansowego wydatków, natomiast w 2014 r. i 2015 r. 

na koncie 980 ujmowała jedynie zrealizowane wydatki budżetowe. Stwierdzono również, 

iż zaewidencjonowane na koncie 980 kwoty zrealizowanych wydatków w paragrafie 4410 

-  Podróże służbowe krajowe oraz w paragrafie 4120 -  Składki na Fundusz Pracy 

nie odpowiadały kwotom zrealizowanych wydatków budżetowych zaewidencjonowanych 

na koncie 130, tj.:

« w 2014 r. kwota zrealizowanych wydatków w paragrafie 4410 -  Podróże służbowe 

krajowe zaewidencjonowana na koncie 980 wyniosła 12 111,15 zł, natomiast 

na koncie 130 zaewidencjonowano kwotę 12 141,15 zł (różnica 30 zł), która była 

zgodna z planem finansowym po zmianach,

• w 2015 r. kwota zrealizowanych wydatków w paragrafie 4120 -  Składki na Fundusz 

Pracy zaewidencjonowana na koncie 980 wyniosła 17 659,00 zł, natomiast 

na koncie 130 zaewidencjonowano kwotę 17 658,43 zł (różnica 0,57 zł), która była 

zgodna z planem finansowym po zmianach.
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W trakcie weryfikacji dokumentacji przedłożonej kontrolerom ustalono, 

iż KWPSR we Wrocławiu, zgodnie z art. 171 ustawy o finansach publicznych z dnia 

27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. ztn.), prawidłowo uwzględniła 

w swoim planie finansowym zmiany wynikające z wydanych decyzji Wojewody 

Dolnośląskiego oraz zmiany dokonane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Rybackiej na podstawie Upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 121 - 180]

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Ujęcie środków finansowych 

w planie finansowym jednostki oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

2. Zgodność wydatków, dokonywanych w ramach udzielonych środków 
z planem finansowym, z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami 
oraz ich celowym przeznaczeniem.

Szczegółową kontrolą objęto wydatki poniesione przez KWPSR we Wrocławiu 

w miesiącu marcu 2013 r., czerwcu 2014 r. oraz grudniu 2015 r. w paragrafach : 4010, 

4110, 4120 (wynagrodzenia z wyłączeniem nagród), 4170, 4270, 4400 i 4410 na łączną 

kwotę 176 112,29 zł.

Marzec 2013 r.

Kształtowanie się wydatków w 2013 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej sporządzono w oparciu o sprawozdania finansowe.

W paragrafach: 4010, 4110 i 4120 - wykonanie wydatków w 2013 r. wyniosło łącznie 

876 446,72 zł, co stanowiło 74,23 % poniesionych wydatków ogółem pochodzących 

ze środków budżetu państwa.

Kontrolą objęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc marzec 2013 r. w łącznej 

wysokości 55 266,50 zł, co stanowiło 6,30 % łącznej kwoty wydatków poniesionych 

w 2013 r. ww. paragrafach.

11



Wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc marzec 2013 r. zaprezentowano 

w poniższej tabeli.

Płaca
brutto-

podstawa
wymiaru
składek

[zl]

Składki
ZUS
[zl]

Składka
zdrowotna

[zł]

Podatek  
dochodowy 

od osób 
fizycznych 

[zl]

Pożyczka
mieszkaniowa

[zł]

PZU - składka 
ubezpieczeniowa 

[zl]

Inne
potrącenia
(komornik/

PKZP)
[zl]

Kwota 
wynagrodzeni 

a netto 
[zl]

2 466,00 338,09 191,51 152,00 111,11 - - 1 673,29

2 424,00 332,33 188,25 148,00 . 44,95 0,00 1 710,47

4 408,00 604,33 342,33 323,00 - 44,95 420,00 2 673,39

2 181,50 126,13* 71,45* 288,00 - 44,95 20,00 1 630,97

1 752,00 240,20 136,06 84,00 - . . 1 291,74

2 272,00 311,50 176,45 135,00 _ 44,95 _ 1 604,10

1 920,00 263,23 149,11 99,00 - . . 1 408,66

5 656,00 775,44 439,25 434,00 - 44,95 430,00 3 532,36

2 362,50 323,90 183,47 138,00 246,59 44,95 20,00 1 405,59

2 986,00 409,39 231,89 198,00 . 44,95 . 2 101,77

1 839,60 252,21 142,86 96,00 104,92 44,95 . 1 198,66

2 235,00 306,43 173,57 131,00 166,67 44,95 420,00 992,38

1 920,00 263,23 149,11 104,00 111,11 44,95 . 1 247,60

1 920,00 263,23 149,11 99,00 _ _ - 1 408,66

2 240,00 307,10 173,96 132,00 - 44,95 . 1 581,99

3 178,00 435,70 246,81 210,00 . 44,95 20,00 2 220,54

2 385,00 326,99 185,22 145,00 - 44,95 . 1 682,84

2 205,00 302,31 171,24 124,00 111,11 44,95 30,00 1 421,39

2 245,10 307,80 174,36 127,00 - 44,95 404,61 1 186,38

2 014,80 276,23 156,47 107,00 111,11 44,95 - 1319,04

2 226,00 305,18 172,88 126,00 111,11 44,95 . 1 465,88

2 430,00 333,16 188,71 149,00 . . . 1 759,13

55 266,50 7 404,11 4 194,07 3 549,00 1 073,73 764,15 1764,61 36 516,83
* podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne została pomniejszona o zasiłek chorobowy ZUS

Tabela została opracowana na podstawie listy płac za miesiąc marzec 2013 r. 

Nr 3/03/2013 z dnia 19.03.2013 r. (PKNr 00056/3/2013 z 19.03.2013 r.). Zgodnie z listą 

płac składki na ubezpieczenia społeczne poniesione przez pracodawcę wyniosły:

Składki ZUS Zasiłek chorobowy Fundusz Pracy Razem
[złl [zl] [zł] [zł]

9 386,10 1 261,50 1 187,17 10 573,27*
* Składka nie uwzględniająca zasiłku chorobowego
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W miesiącu marcu 2013 r. składki ZUS wyniosły:

- 11 598,18 zł składki pracowników,

- 10 573,27 zł składki pracodawcy

Razem: 22 171,45 zł.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt ustawy o systemie ubezpieczeń p ła tn ik  składek przesyła 

w tym samym terminie deklaracją rozliczeniową imienne raporty miesięczne oraz opłaca 

składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust.la, 2a i 2 b, nie później niż (...) do 5 dnia 

następnego miesiąca -  dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych ”.

Składki ZUS za miesiąc marzec 2013 r. zostały zapłacone w następujących dniach 

i kwotach:

Składki pracownika:

® 25.03.2013 r. kwota 4 194,07 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 43 z dnia

25.03.2013 r. - składka zdrowotna,

• 03.04.2013 r. kwota 7 404,09 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 46 z dnia

03.04.2013 r. - składka na ubezpieczenia społeczne (zapłacono o 0,02 zł mniej niż 

wynika z ww. listy płac)

Składki pracodawcy:

• 28.03.2013 r. kwota 1 187,17 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 43 z dnia

25.03.2013 r. -  składka na Fundusz Pracy,

• 03.04.2013 r. kwota 8 124,56 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 46 z dnia

03.04.2013 r. - składka na ubezpieczenia społeczne pomniejszona o kwotę zasiłku 

chorobowego w wysokości 1 261,50 zł (zapłacono o 0,04 zł mniej niż wynika 

z ww. listy płac).

Razem: 20 909,89 zł. Kwota wynikająca z listy płac 22 171,45 zł (z uwzględnieniem 

zasiłku chorobowego w wysokości 1 261,50 z ł ).
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Zgodnie z art. 38 ust.l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Zaliczki 

miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni ”.

Kontrolujący potwierdzili na podstawie wyciągu bankowego nr 46 z dnia 03.04.2013 r., 

że podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc marzec 2013 r. został zapłacony 

w dniu 03.04.2013 r., co jest zgodne z powyższym obowiązkiem.

Ponadto, kwoty netto wynagrodzeń w łącznej wysokości 36 516,83 zł zostały wypłacone 

w dniu 25.03.2013 r. w wysokościach zgodnych z listą płac.

[Dowód: akta kontroli str. 502 - 535]

W paragrafie 4170 -  Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie wydatków w 2013 r. 

wyniosło 6 000,00 zł, co stanowiło 0,51 % poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółową kontrolą objęto wydatki poniesione w miesiącu marcu 2013 r. na wypłatę 

wynagrodzeń dla osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia, 

finansowanych w ramach powyższego paragrafu, w ogólnej kwocie 840,00 zł (w tym 

podatek od umów zleceń w wysokości 72,00 zł zapłacony w miesiącu kwietniu 2013 r.), 

co stanowiło 14% łącznej kwoty wydatków poniesionych w 2013 r. w ww. paragrafie, 

zgodnie z poniższą tabelą.

Imię 
i nazwisko

Umowa 
zlecenie 
z dnia

Wyszczególnienie Kwota z 
umowy 

[zł]

koszty
uzyskania
przychodu

Dochód
[zł]

Należny
podatek

[zł]

Do
wypłaty

[zł]

Kwota
zapłaty

[zl]

Nr
wyc.

bank.

Wyciąg 
bankowy z 

dnia

M.T.S. 02.01.2013 r.

Utrzymanie czystości i 
porządku w 
pomieszczeniach 
biurowych w Legnicy

140,00 - 140,00 25,00 115,00 115,00 44 26.03.2013 r.

G.S-P. 01.03.2013 r.

Utrzymanie czystości i 
porządku w 
pomieszczeniach 
zajmowanych we 
Wrocławiu

700,00 140,00 560,00 47,00 653,00 653,00 43 25.03.2013 r.

OGOŁEM - - - - - - - 768,00 " ■

Urząd
Skarbowy

- Zapłata podatku za
03/2013

■ • • 72,00 ■ 72,00 46 03.04.2013 r.

Razem ■ ■ 840,00 140,00 700,00 72,00 768,00 840,00 ■
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W miesiącu marcu 2013 r. sfinansowano dwie umowy zlecenia, które zawarto na:

1. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Posterunek 

Państwowej Straży Rybackiej w Legnicy -  umowa zlecenie Nr 2/2013 zawarta 

w dniu 02 .01.2013 r. z PaniąM.T.S.

Zgodnie z powyższą umową:

„Wynagrodzenie za wykonanie czynności określone niniejszą umową płatne będzie 

po złożeniu oświadczenia o statusie zatrudnienia do piątego dnia następującego 

po miesiącu wykonania usługi na konto wskazane przez zleceniobiorcy.

Z przedłożonego wyciągu bankowego nr 44 z dnia 26.03.2013 r. wynika, że z ww. tytułu 

dokonano zapłaty w łącznej kwocie 115,00 zł w dniu 26.03.2013 r., co było zgodne 

z zapisem umowy. Podatek należny od ww. wynagrodzenia w kwocie 25,00 zł zapłacono 

w dniu 03.04.2013 r.

2. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez KWPSR 

we Wrocławiu oraz posprzątanie archiwum wraz z umyciem półek, magazynu broni, 

mycie okien i pranie wykładzin -  umowa zlecenie Nr 5/2013 zawarta w dniu

01.03.2013 r. z Panią G. S.-P.

Zgodnie z umową:

„ Wynagrodzenie za wykonane czynności określone niniejszą umową płatne będzie 

do 29.03.2013 r. na konto bankowe wskazane przez Zleceniobiorcę”.

Kontrolujący potwierdzają na podstawie przedłożonych wyciągów bankowych nr 43 

z dnia 25.03.2013 r. oraz nr 40 z dnia 19.03.2013 r., że dokonano zapłaty w łącznej 

kwocie 653,00 zł, co było zgodne z zapisem umowy. Ponadto, podatek należny w kwocie 

47,00 zł zapłacono w dniu 03.04.2013 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o statusie zatrudnienia zleceniobiorcy byli 

pracownikami etatowymi DUW i otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenie wyższe 

od minimalnego. Ze względu na fakt, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe w miesiącu marcu 2013 r. była wyższa od kwoty minimalnego 

wynagrodzenia (1 600,00 brutto), zgodnie z dołączonymi przez Zleceniobiorców
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oświadczeniami, KWPSR we Wrocławiu nie miała obowiązku odprowadzania składek 

na ubezpieczenia społeczne.

Z Instrukcji obiegu dokumentacji finansowo-księgowej i kontroli wewnętrznej KWPSR 

we Wrocławiu z dnia 22.09.2009 r. (obowiązującej do dnia 14 kwietnia 2013 r.) wynika, 

że na dokumentacji dotyczącej wykonania usługi powinno być stwierdzenie, iż usługa 

została wykonana lub powinien być dołączony do faktury protokół odbioru pracy 

lub dzieła. Prace zlecone rozliczane godzinowo należało potwierdzić, co do ilości 

faktycznie przepracowanych godzin przy wykonaniu usługi.

Zespół kontrolny stwierdził, że w ramach § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 

nie zastosowano się do ww. zapisów Instrukcji.

KWPSR nie posiadała rachunków wystawionych przez zleceniobiorców, ani innych 

dokumentów, na podstawie których Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Rybackiej we Wrocławiu poświadczyłby wykonanie prac przez zleceniobiorców, za które 

dokonano zapłaty.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w dniu 31 maja 2016 r. przez Komendanta 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej nie było dokumentów potwierdzających 

wykonanie umów zleceń. Wypłat dokonywano miesięcznie na podstawie wyliczeń 

sporządzanych przez Głównego Księgowego.

W paragrafie 4270 — Zakup usług remontowych -  wykonanie wydatków wyniosło 

4 464,36 zł, co stanowiło 0,38 % poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółową kontrolą objęto próbę w kwocie 367,11 zł, co stanowiło 8,22 % 

wydatkowanych ogółem środków w ww. paragrafie.

W ramach powyższego paragrafu sfinansowano wydatki związane z naprawą samochodu 

służbowego oraz usługą wulkanizacyjną.

Faktura Nr 21/2013 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 758,52 zł (w tym kwota 332,10 zł 

dotycząca naprawy samochodu służbowego) zapłacona została w dniu 15.03.2013 r. 

zgodnie z wyciągiem bankowym nr 38 z dnia 15.03.2013 r.
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Faktura Nr 091 z dnia 06.03.2013 r. na kwotę 35,01 zł związana z usługą wulkanizacyjną 

zapłacona została gotówką w dniu 06.03.2013 r. przez pracownika KWPSR 

we Wrocławiu.

W dniu 15.03.2013 r. zwrócono pracownikowi środki w wysokości 35,01 zł (wyciąg 

bankowy nr 38 z dnia 15.03.2013 r.).

Instrukcja obiegu dokumentacji finansów ej-księgowej i kontroli wewnętrznej KWPSR 

we Wrocławiu z dnia 22.09.2009 r. zawiera procedurę dotyczącą obrotu gotówkowego, 

w której przewidziano jedynie zapłatę za faktury na podstawie wcześniej pobranej 

zaliczki. Natomiast, z przedłożonej dokumentacji źródłowej wynika, iż pracownik 

KWPSR we Wrocławiu dokonał zapłaty ww. faktury ze środków własnych, 

co w kontekście powyższych zapisów jest niezgodne z przytoczoną Instrukcją [...].

W przypadku wydatku poniesionego na naprawę samochodu służbowego jednostka 

kontrolowana udokumentowała wybór najkorzystniejszej oferty poprzez dołączenie 

do faktury informacji na temat przeprowadzenia rozeznania i analizy rynku. Natomiast 

wydatek dotyczący zapłaty za wykonanie usługi wulkanizacyjnej, nie został poniesiony 

na podstawie przeprowadzenia analizy rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty.

W zakresie kontrolowanej próby wydatków, KWPSR we Wrocławiu ponosiła wydatki, 

których wysokość nie obligowała j ą  na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), 

do stosowania przedmiotowej ustawy. Zapisy Instrukcji obiegu dokumentacji finansowo- 

księgowej i kontroli wewnętrznej KWPSR we Wrocławiu z dnia 22.09.2009 r. również 

nie wskazywały na konieczność przeprowadzania ww. procedury.

Na podstawie przedłożonych dowodów księgowych kontrolujący potwierdzili, 

że wydatków w analizowanym paragrafie dokonano terminowo oraz zgodnie z ich 

celowym przeznaczeniem.
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W paragrafie 4400 -  Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia garażowe -  wykonanie wydatków wyniosło 18 371,18 zł, co stanowiło 

1,56 % poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółową kontrolą objęto próbę w kwocie 1 218,05 zł, co stanowiło 6,63 % 

wydatkowanych ogółem środków w ww. paragrafie.

W 2013 r. w ramach powyższego paragrafu wydatkowano środki związane z:

• najmem powierzchni biurowych oraz pomieszczeń garażowych pomiędzy Gminą 

Milicz, a KWPSR we Wrocławiu,

• umową dzierżawy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego w budynku 

wchodzącego w skład nieruchomości Skarbu Państwa położonego w Jeleniej Górze.

W ramach paragrafu dokonano zapłaty za najem powierzchni biurowych [umowa najmu 

Nr Z.6845.142.2012 z dnia 25.01.2013 r.], garażu nr 1 [umowa najmu garażu nr 1 

Nr Z.6845.5.2012 z dnia 25.01.2013 r.], garażu nr 2 [umowy najmu garażu nr 2 

Nr Z.6845.6.2013 z dnia 25.01.2013 r.] w gminie Milicz. Zgodnie z przytoczonymi 

umowami KWPSR zobowiązała się dokonywać zapłaty czynszu najmu powierzchni 

biurowej w wysokości 582,85 zł (473,86 zł + 23% podatku tj. 108,99 zł) 

i powierzchni garażowych w łącznej kwocie 546,12 zł (garaż nr 1 -  273,06 zł) oraz (garaż 

nr 2 -  273,06 zł) z góry do 10-tego każdego miesiąca. Na podstawie wyciągu bankowego 

nr 31 z dnia 04.03.2013 r. kontrolujący potwierdzili, iż faktura Nr 00130/AP/2013 z dnia

01.03.2013 r. została zapłacona w terminie, tj. dnia 04.03.2013 r. oraz w wysokości 

wynikającej z zawartych umów.

Ponadto, stwierdzono, iż data terminu płatności wynikająca z zobowiązań wobec gm. 

Milicz wskazana na wystawionej fakturze nie jest zgodna z terminami wskazanymi 

na ww. umowach. Wystawca faktury wskazał, iż płatność powinna być dokonana do dnia

15.03.2013 r. Jednakże, z uwagi na fakt, że przedmiotowa faktura została zapłacona 

przez jednostkę w terminie tj. w dniu 04.03.2013 r., zgodnie z zapisami wskazanymi 

na umowach, powyższe pozostaje bez wpływu na kontrolowane zagadnienie.

W miesiącu marcu 2013 r. dodatkowo jednostka poniosła wydatki związane z zapłatą 

czynszu dzierżawy za pomieszczenie biurowe zlokalizowane w Jeleniej Górze.
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Kontrolującym przedstawiono umowę dzierżawy zawartą od dnia 01.06.2010 r. do dnia 

31 maja 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry, z której wynikało, iż zapłata za czynsz dzierżawy powinna być opłacona 

z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca w wysokości 79,68 zł. Dodatkowo, 

przedstawiono również pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 

z dnia 04.03.2013 r. Nr GGN-M.6845.1.2013, informujące o wzroście wysokości stawki 

czynszu dzierżawnego o 3,7% do kwoty 89,08 zł [stawka obowiązująca od dnia 

1 marca 2013 r.]. Kontrolującym przedłożono fakturę Nr 000391/13/D - SP wystawioną 

w dniu 01.03.2013 r. na łączną kwotę wysokości 85,95 zł oraz fakturę korygującą 

Nr 000494/13/D-SP z dnia 18.03.2013 r. na kwotę 3,13 zł, której zapłata nastąpiła w dniu

08.03.2013 r.

Kontrolujący na podstawie ww. dokumentów oraz wyciągu bankowego nr 34 

z 08.03.2013 r. potwierdzają że jednostka kontrolowana dokonała płatności 

w prawidłowej wysokości i wyznaczonym umową terminie.

W paragrafie 4410 - podróże służbowe krajowe - wykonanie wydatków wyniosło 

12 799, 23 zł, co stanowiło 1,08 % poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółową kontrolą objęto próbę w kwocie 796,80 zł, co stanowiło 6,23 % 

wydatkowanych ogółem środków w ww. paragrafie.

W ramach powyższego paragrafu dokonano wydatków na wypłatę ryczałtów za używanie 

samochodów prywatnych do celów służbowych oraz dotyczących rozliczenia delegacji, 

diet, noclegów.

Poniższe tabele przedstawiają wybrane, wg osądu kontrolerów, dokumenty - listę płac 

Ryczałty samochodowe nr 3/03/2013 z dnia 25.03.2013 r.; 2 dokumenty stanowiące 

oświadczenia o używaniu samochodów prywatnych do celów służbowych 

oraz 3 dokumenty stanowiące polecenia wyjazdu służbowego - potwierdzające 

wykorzystanie środków w § 4410 - podróże służbowe krajowe.
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Do kontroli przedstawiono również umowy o używanie samochodów prywatnych

do celów służbowych nr:

• 2/2002 z dnia 02.04.2002 r. zawartą pomiędzy Komendantem Wojewódzkim PSR 

we Wrocławiu, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej 

reprezentowaną przez Z-cę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Rybackiej oraz Główną Księgową KWPSR we Wrocławiu wraz z aneksami: 

nr PSR - 2340/2/12 z dnia 27.12.2012 r., nr PSR - 2340/2/13 z dnia 20.12.2013 r., 

nr PSR-2340/2/14 z dnia 18.12.2014 r.

• 3/2002 z dnia 02.04.2002 r. zawartą pomiędzy Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Rybackiej, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej 

reprezentowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej 

oraz Główną Księgową • KWPSR we Wrocławiu wraz z aneksami: 

nr PSR - 2340/1/13 z dnia 27.12.2012 r., nr PSR - 2340/1/13 z dnia 20.12.2013 r., 

nr PSR-2340/1/14 z dnia 18.12.2014 r.

Zgodnie z zapisami aneksów nr PSR - 2340/2/12 z dnia 27.12.2012 r. i nr PSR -

2340/1/13 z dnia 27.12.2012 r. przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W myśl zapisów powyższych umów:

1. Jednostka organizacyjna przyznaje użytkownikowi pojazdu miesięczny limit 

kilometrów najazdy lokalne /w granicach miasta Wrocławia/ w wysokości 500 km - 

§ 2 umów,

2. Jednostka organizacyjna zobowiązuje się wypłacić należności za rzeczywiste używanie 

pojazdu do celów służbowych użytkownikowi pojazdu według zasad określonych 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących 

własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271) - § 3 umów,

3. Miesięczny ryczałt pieniężny za jazdy lokalne wypłacany będzie na podstawie 

oświadczenia użytkownika pojazdu o rzeczywistym używaniu samochodu prywatnego
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do celów służbowych, po złożeniu tego oświadczenia w jednostce organizacyjnej 

i jego weryfikacji. Ryczałt właścicielowi pojazdu nie przysługuje w następujących 

przypadkach:

• korzystania z samochodu służbowego,

• za okres urlopu wypoczynkowego,

• pobytu w delegacji służbowej, w tym samochodem prywatnym /trwającej 

co najmniej 8 godzin/,

• zwolnienia lekarskiego,

• innej nieobecności w pracy,

• nie używanie samochodu z powodu remontu i innych przyczyn, które powodowały, 

iż pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych - § 4 umów.

W marcu 2013 r. dokonano zapłaty ryczałtów samochodowych w wysokościach 

zaprezentowanych w poniższych tabelach.

Wypłata ryczałtów zgodnie z listą płac:
Lista plac Ryczałt samochodowy nr 03/03/2013 z dnia 25.03.2013 r.

Osoba korzystająca z ryczałtu DD JH

Ryczałt samochodowy 398,90 zł 398,90 zł

Kwota naliczonego podatku 72,00zł 65,00 zł

Ryczałt samochodowy 398,90 zł-72,00zł =326,90 zł 360,90 zi-65,00 zł=295,90 zł

Kwota wypłacona 326,90 zł 295,90 zł

Nr wyciągu bankowego/data wypłaty Nr 45 z dnia 28.03.2013 r. Nr 45 z dnia 28.03.2013 r.

Ww. Tabela została sporządzona na podstawie listy płac Ryczałt samochodowy 

nr 03/03/2013 z dnia 25.03.2013 r. i wyciągu bankowego Nr 45 z dnia 28.03.2013 r.
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Naliczone ryczałty do wypłaty za miesiąc marzec 2013 r. zgodnie z przedłożonymi

oświadczeniami o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych:
Oświadczenie I Oświadczenie II

Data złożenia oświadczenia 28.03.2013 r. 28.03.2013 r.

M iesięczny limit km 500 500
Obowiązująca stawka za km 0,8358 zł 0,8358 zł

Kwota przysługującego ryczałtu za miesiąc marzec 2013 r. 
/500x0,8358/[zł] 417,99 zł 417,99 zł

Liczba dni roboczych w miesiącu marcu 2013 r. 22 22
Liczba dni, w których nie korzystano z  samochodu prywatnego 

do celów służbowych 1 3

Kwota nienależnego ryczałtu 417,99:22x1=19,00 zł 417,99:22x3=57,00 zl
Kwota należnego ryczałtu 417,90zł-ł9,00 zł=398,90 zł 417,90zl-57,00 zł=360,90 zł

Kwota do wypłaty po potrąceniu podatku 398,90 zł-72zł =326,90 zł 360,90 zł-65,00 zł=295,90 zł

Oświadczenia złożono w terminie wynikającym z Instrukcji obiegu dokumentacji 

finansowo -  księgowej i kontroli wewnętrznej w KWPSR we Wrocławiu 

z dnia 22 września 2009 r., zgodnie z którą „(...) Rachunki kosztów związanych 

z  używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych składa się w księgowości 

KWPSR w ciągu 7 dni po upływie każdego miesiąca(...)”.

W toku kontroli potwierdzono, iż zapłaty ryczałtów w miesiącu marcu 2013 r. dokonano 

zgodnie z przywołanymi powyżej zapisami umów o używaniu samochodu prywatnego 

do celów służbowych. Liczbę dni, za które wypłacono ryczałt, potwierdzono 

na przedłożonej do kontroli Liście obecności za miesiąc marzec 2013 r.

Wydatki wynikające z poleceń wyjazdów służbowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. N r oraz data 
polecenia Miejsce Okres Cel

Kwota
wypłacona

[zl]

N r wyciągu 
bankowego Data wyciągu 

/wypłaty/

1
15/2013 z 

07.03.2013 r.
Legnica 07-07.03.2013 r.

Przeprowadzenie 
kontroli obwodów 

rybackich
15,00 39 18.03.2013 r.

2
9/2013 z 

05.02.2013 r.
Legnica 05-05.02.2013 r.

Przeprowadzenie 
kontroli obwodów 

rybackich
8,00* 34 08.03.2013 r.

3
10/2013 z 

05.02.2013 r.
Legnica 05-05.02.2013 r.

Przeprowadzenie 
kontroli obwodów 

rybackich
8,00* 34 08.03.2013 r.

Razem 31,00

*kw oty pomniejszone o kwotę 3,50 zł (11,50 zł - 3,50 zł =  8 zł) w  związku z dokonaniem w  lutym 2013 r. zapłaty

kwoty stanowiącej Vi diety w  wysokości 15,00 zł, zamiast zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwoty 11,50 zł.

Tabela sporządzona na podstawie poleceń wyjazdów służbowych oraz wyciągów 

bankowych.
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Delegacje złożono w terminie wynikającym z Instrukcji obiegu dokumentacji finansowo -  

księgowej i kontroli wewnętrznej w KWPSR we Wrocławiu z dnia 22 września 2009 r., 

zgodnie z którą „ (...) Delegacje służbowe należy składań w księgowości KWPSR 

niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni po odbyciu podróży służbowej

Wydatki z tytułu przysługujących diet dokonano w wysokościach zgodnych 

z rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2013 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Na podstawie przedstawionych przez jednostkę dokumentów finansowo-księgowych 

w ww. zakresie, tj. oświadczeń o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych 

w ramach miesięcznego limitu, umów zawartych w sprawie używania samochodu 

prywatnego do celów służbowych, delegacji, listy obecności, ewidencji księgowej 

potwierdzono prawidłowość wydatkowania środków w §'4410 - podróże służbowe 

krajowe.

[Dowód: akta kontroli str. 189-199; 254-257; 260-263; 266-267; 451 -  501]

Czerwiec 2014 r.

Kształtowanie się wydatków w 2014 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej sporządzono w oparciu o sprawozdania finansowe.

W paragrafach: 4010, 4110 i 4120 - wykonanie wydatków w 2014 r. wyniosło łącznie 

886 429,47 zł, co stanowiło 72,74 % poniesionych wydatków ogółem ze środków budżetu 

państwa.

Kontrolą objęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc czerwiec 2014 r. 

w łącznej wysokości 56 594,04 zł, co stanowiło 6,38 % łącznej kwoty wydatków 

poniesionych w 2014 r. w ww. paragrafach.
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Wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc marzec 2013 r. zaprezentowano 

w poniższej tabeli.

Płaca
brutto-

podstawa
wymiaru
składek

[zł]

Składki 
ZUS [zł]

Składka
zdrowotna

[zł]

Podatek  
dochodowy od 

osób 
fizycznych  

[zł]

Pożyczka
mieszkaniowa

[zl]

PZU - składka 
ubezpieczeniowa 

[zł]

Inne
potrącenia
(komornik/

PKZP)
[Zl]

Kwota
wynagrodzenia

netto
[zł]

2 484,00 340,56 192,91 153,00 111,11 1 686,42

2 424,00 332,33 188,25 148,00 . 44,95 1 710,47

4 408,00 604,34 342,33 323,00 . 44,95 470,00 2 623,38

2 390,95 327,80 185,68 191,00 44,95 20,00 1 621,52

1 996,55 273,73 155,05 105,00 - . - 1 462,77

2 257,27 309,47 175,30 133,00 . 44,95 - 1 594,55

1 950,00 267,35 151,44 101,00 . . . 1 430,21

5 656,00 775,44 439,25 434,00 111,11 44,95 430,00 3 421,25

2 364,47 324,17 183,63 138,00 166,67 44,95 90,00 1 417,05

3 025,00 414,73 234,92 201,00 44,95 - 2 129,40

1 863,33 255,46 144,71 99,00 104,92 44,95 . 1 214,29

2 262,94 310,24 175,74 134,00 166,67 44,95 20,00 1411,34

2 114,00 289,83 164,18 121,00 111,11 44,95 . 1 382,93

2 000,00 274,20 155,32 106,00 - _ 1 464,48

2 369,27 324,83 184,00 143,00 . 44,95 - 1 672,49

3 178,00 435,70 246,81 210,00 44,95 20,00 2 220,54

2 351,58 322,39 182,63 142,00 - 44,95 - 1 659,61

1 927,50 80,62* 45,66* 222,00 111,11 44,95 30,00 1 393,16

2 472,75 339,01 192,04 147,00 111,11 44,95 396,44 1 242,20

360,00 49,36 27,96 12,00 _ 270,68

2 390,60 327,75 185,66 140,00 111,11 44,95 - 1 581,13

2 448,00 335,62 190,11 150,00 - - 1 772,27

1 899,83 260,47 147,54 102,00 . 44,95 _ 1 344,87

56 594,04 7 575,40 4 291,12 3 655,00 1104,92 764,15 1 476,44 37 727,01

^podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne została pomniejszona o zasiłek chorobowy ZUS

Tabela została opracowana na podstawie listy płac za miesiąc czerwiec 2014 r, 

Nr 1/06/2014 z dnia 20.06.2014 r. (PK Nr 00062/6/2014 z 18.06.2014 r.).

Zgodnie z listą płac składki na ubezpieczenia społeczne poniesione przez pracodawcę

wyniosły:
Składki ZUS Zasiłek chorobowy Fundusz Pracy Razem

[złl [złl N I [zł]

9 448,51 1 339,50 1 221,37 10 669,88*
* Składka nie uwzględniająca zasiłku chorobowego
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W miesiącu czerwcu 2014 r. składki ZUS wyniosły:

- 11 866,52 zł składki pracowników,

- 10 669,88 zł składki pracodawcy 

Razem: 22 536,40 zł.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 piet ustawy o systemie ubezpieczeń p ła tn ik  składek przesyła 

w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca 

składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust.la, 2a i 2 b, nie później niż(...) do 5 dnia 

następnego miesiąca -  dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych ”.

Składki ZUS za miesiąc czerwiec 2014 r. zostały zapłacone w następujących dniach 

i kwotach:

Składka pracownika:

® 27.06.2014 r. kwota 7 575,40 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 92 z dnia

27.06.2014 r.) - składka zdrowotna,

® 30.06.2015 r. kwota 4 291,12 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 93 z dnia

30.06.2014 r. - składka na ubezpieczenia społeczne,

Składka pracodawcy:

• 30.06.2014 r. kwota 1 221,37 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 93 z dnia

30.06.2014 r. - Fundusz Pracy,

• 27.06.2014 r. kwota 8 109,01 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 92 z dnia

27.06.2014 r.) - składka na ubezpieczenie społeczne pomniejszona o kwotę zasiłku 

chorobowego w wysokości 1 339,50 zł.

Razem: 21 196,90 zł. Kwota wynikająca z listy płac 22 536,40 zł (z uwzględnieniem 

zasiłku chorobowego w wysokości 1 339,50 zł).

Zgodnie z art. 38 ust.l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Zaliczki 

miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni”.
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Kontrolujący potwierdzili na podstawie wyciągu bankowego nr 93 z dnia 30.06.2014 r., 

że podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2014 r. został zapłacony 

w dniu 30.06.2015 r., co jest zgodne z powyższym zapisem.

Ponadto kwoty netto wynagrodzeń w łącznej wysokości 37 727,01 zł zostały wypłacone 

w dniu 23.06.2014 r. w wysokościach zgodnych z listą płac.

[Dowód: akta kontroli str. 429 - 450]

W paragrafie 4170 -  Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie wydatków w 2014 r. 

wyniosło 6 000,00 zł, co stanowiło 0,49 % poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółową kontrolą objęto wydatki poniesione w miesiącu czerwcu 2014 r. 

na wypłatę wynagrodzeń dla osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów 

zlecenia, finansowane w ramach powyższego paragrafu, w ogólnej kwocie 510,00 zł, 

co stanowiło 8,5 % łącznej kwoty wydatków poniesionych w 2014 r. w ww. paragrafie.

Imię i 
nazwisko

Umowa 
zlecenie z 

dnia
Wyszczególnienie

Kwota z 
umowy 

[zl]

koszty
uzyskania
przychodu

(20%)

Dochód
[zl]

Należny
podatek

[zl]

Do
wypłaty

[zl]

Kwota
zapłaty

[zl]

N r
wyc.
bank.

z dnia

M.T.S. 07.01.2014

Utrzymanie 
czystości i 
porządku w 
pomieszczeniach 
biurowych w 
Legnicy

140,00 - 140,00 25,00 115,00 115,00 90 i 93 25.06.2014,
30.06.2014

G.S-P. 07.01.2014

Utrzymanie 
czystości i 
porządku w 
pomieszczeniach 
zajmowanych we 
Wrocławiu

370,00 74,00 296,00 25,00 345,00 345,00 90 i 93 25.06.2014,
30.06.2014

OGÓŁEM 510,00 74,00 436,00 50,00 460,00 460,00 - -

Urząd
Skarbowy

Zapłata podatku za
06/2014 - - - 50,00 - 50,00 93 30.06.2014

Razem 510,00 74,00 436,00 50,00 460,00 510,00 - -

W miesiącu czerwcu 2014 r. sfinansowano dwie umowy zlecenia, które zawarto na:

1. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Posterunek 

Państwowej Straży Rybackiej w Legnicy -  umowa zlecenie Nr 2/2014 zawarta w dniu

07.01.2014 r. z PaniąM.T.S.



Zgodnie z przytoczoną umową:

„Wynagrodzenie za wykonanie czynności określone niniejszą umową płatne będzie 

po złożeniu oświadczenia o statusie zatrudnienia do piątego dnia następującego 

po miesiącu wykonania usługi na konto bankowe wskazane przez zleceniobiorcę".

Z przedłożonego wyciągu bankowego nr 90 z dnia 25.06.2014 r. wynika, 

że w dniu 25.06.2014 r. z ww. tytułu dokonano zapłaty na konto zleceniobiorcy kwoty 

netto w wysokości 102,40 zł, co było zgodne z zapisem umowy. Natomiast w dniu

30.06.2014 r. zapłacono podatek należny oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

od ww. wynagrodzenia w kwocie 25,00 zł i 12,60 zł.

2. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez KWPSR 

we Wrocławiu -  umowa zlecenie Nr 1/2014 zawarta w dniu 07.01.2014 r. z Panią 

G.S.-P.

Zgodnie z powyższą umową:

„Wynagrodzenie za wykonanie czynności określone niniejszą umową płatne będzie 

28 dnia każdego miesiąca br. na konto bankowe wskazane przez zleceniobiorcę”.

Z przedłożonego wyciągu bankowego nr 90 z dnia 25.06.2014 r. wynika, 

że z ww. tytułu dokonano zapłaty na konto zleceniobiorcy kwoty netto w wysokości 

311,70 zł w dniu 25.06.2014 r., co było zgodne z zapisem umowy. Podatek należny 

oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne od ww. wynagrodzenia w kwocie 25,00 zł 

i 33,30 zł zapłacono w dniu 30.06.2014 r.

Zaznaczyć należy, iż KWPSR nie posiadała rachunków wystawionych przez 

zleceniobiorców, ani innych dokumentów, na podstawie których Komendant 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu poświadczyłby wykonanie 

prac przez zleceniobiorców, za które dokonano zapłaty.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w dniu 31 maja 2016 r. przez Komendanta 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej nie było dokumentów potwierdzających 

wykonanie umów zleceń. Wypłat dokonywano miesięcznie na podstawie wyliczeń 

sporządzanych przez Głównego Księgowego.
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Ponadto, kontrolującym nie przedłożono oświadczeń o statusie zatrudnienia, w związku 

z czym, nie było możliwości potwierdzenia, czy wynagrodzenia dotyczące wykonania 

umów zleceń zostały prawidłowo naliczone.

W paragrafie 4270 -  zakup usług remontowych -  wykonanie wydatków wyniosło 

3 119,24 zł, co stanowiło 0,26 % poniesionych wydatków ogółem .

Szczegółową kontrolą objęto próbę w kwocie 196,10 zł, co stanowiło 6,29 % 

wydatkowanych ogółem środków w ww. paragrafie.

W ramach powyższego paragrafu sfinansowano wydatki związane z wymianą gumy 

zamocowania amortyzatora oraz naprawą i konserwacją ksera.

Faktura Nr 16/05/2014 z dnia 21.05.2014 r. na kwotę 325,00 zł (w tym kwota 110,00 zł 

dotycząca naprawy i konserwacji ksera) zapłacona została w dniu 02.06.2014 r. zgodnie 

z wyciągiem bankowym nr 77 z dnia 02.06.2014 r.

Faktura Nr 103/06/2014 z dnia 16.06.2014 r. na kwotę 203,69 zł (w tym kwota 86,10 zł 

dotycząca wymiany gumy zamocowania amortyzatora) zapłacona została w dniu

30.06.2014 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 93 z dnia 30.06.2014 r.

Kontrolujący, na podstawie wybranej próby wydatków stwierdzili, że jednostka ponosiła 

wydatki, których wysokość nie obligowała j ą  na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z dnia 2015 z późn. zm), 

do stosowania przedmiotowej ustawy.

Natomiast zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentacji finansów ej-księgowej i kontroli 

wewnętrznej KWPSR we Wrocławiu z dnia 15.04.2013 r. w przypadku wykonania usługi 

bądź zakupu, jednostka zobowiązana była do dołączania do dokumentacji informacji 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. W analizowanej próbie ww. wydatków, jednostka 

kontrolowana udokumentowała dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez
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dołączenie do faktur informacji na temat przeprowadzenia rozeznania 

i analizy rynku.

W paragrafie 4400 -  opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia garażowe -  wykonanie wydatków wyniosło 21 946,83 zł, co stanowiło 

1,80 % poniesionych wydatków ogółem .

Szczegółową kontrolą objęto próbę w kwocie 1 686,53 zł, co stanowiło 7,68 % 

wydatkowanych ogółem środków w ww. paragrafie.

W badanym okresie KWPSR we Wrocławiu zrealizowała wydatki na podstawie nw. 

umów:

• umowa najmu powierzchni biurowej oraz pomieszczeń garażowych w Miliczu,

• umowa dotycząca rozliczeniem kosztów administrowania budynku w Jeleniej 

Górze,

® umowa dzierżawy pomieszczenia biurowego zlokalizowanego w Jeleniej Górze,

• umowa dotycząca rozliczenia kosztów eksploatacji pomieszczenia biurowo 

magazynowego w Wałbrzychu.

W 2014 r. na podstawie umowy dzierżawy podpisanej w dniu 01.10.2013 r. 

z Miastem Jelenia Góra, KWPSR we Wrocławiu zobowiązała się do regulowania opłat 

dzierżawy za pomieszczenia biurowe w wysokości 124,87 zł w terminie do 10-tego dnia 

każdego miesiąca. W czerwcu 2014 r. KWPSR zapłaciła za jedną fakturę wynikającą 

z powyższych zobowiązań wobec Miasta Jelenia Góra. Na podstawie wyciągu bankowego 

nr 82 z dnia 10.06.2014 r. kontrolujący stwierdzili, że faktura Nr 0011038/14/D-SP 

z dnia 02.06.2014 r. dotycząca czynszu dzierżawy została zapłacona w terminie 

oraz w prawidłowej wysokości.

Jednostka kontrolowana w dniu 01.03.2011 r. zawarła z firmą Arkadia Zarządzanie 

Nieruchomościami Porozumienie, w myśl którego:
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1. Koszty z tytułu administrowania nieruchomością powinny być ponoszone 

proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, tj. 16,92 m2 x 1,00 zł = 16,92 zł -  

§2 pkt 6,

2. Koszty eksploatacji budynku w przypadku wolnych powierzchni powinny być 

ponoszone solidarnie - §2 pkt 7,

3. Dokonywanie płatności wynikających z rozliczenia poprzedniego miesiąca powinno 

się odbywać w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury - §2 pkt 9.

W przypadku dwóch rachunków Nr RACH/731/2014 z dnia 29 maja 2014 r. 

oraz Nr RACH/861/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. wystawionych przez firmę Arkadia 

Zarządzanie Nieruchomościami kwota wskazana do zapłaty obejmowała kwotę 16,92 zł 

z tytułu administrowania nieruchomością oraz kwotę za wolne powierzchnie w wysokości 

1,27 zł [łącznie Nr RACH/731/2014 - 18,19 zł oraz Nr RACH/861/2014 -  18,19 zł]. 

Kontrolujący na podstawie wyciągu bankowego nr 83 z dnia 12.06.2014 r. potwierdzili, 

że rachunki zostały zapłacony w terminie i wysokości zgodnej z zawartym 

Porozumieniem.

KWPSR w dniu 08.05.2013 r. podpisała z Gminą Wałbrzych umowę użyczenia, 

której przedmiotem było użyczenie pomieszczeń biurowo-magazynowych (umowa 

użyczenia Nr UM/BO/I/20/17/20-D/2013). Zgodnie z zapisami ww. umowy KWPSR 

zobowiązała się do ponoszenia kosztów eksploatacji w wysokości 29,56 zł netto za 1 m2 

zajmowanej powierzchni (10,9 m2), przy czym uregulowanie płatności, zgodnie z § 6 ww. 

umowy, jednostka kontrolowana powinna dokonywać na podstawie wystawionej faktury 

YAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W dniu 13.06.2014 r. została wystawiona faktura VAT Nr BO/143/14 (termin wpływu 

do KWPSR -  20.06.2014 r.) na kwotę w wysokości 396,31 zł. Kontrolujący potwierdzili, 

że opłata eksploatacyjna została obliczona zgodnie z algorytmem (29,56 zł netto 

x 10,9 m2 = 322,20 zł netto+ podatek VAT w wysokości 74,11 zł). Z obliczeń 

dokonanych przez kontrolujących wynika, że ww. faktura została zapłacona 

w prawidłowej wysokości oraz w terminie wskazanym w § 6 powyższej umowy, 

co zostało potwierdzone na postawie wyciągu bankowego nr 87 z dnia 20.06.2014 r.
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Na podstawie wyciągu bankowego nr 80 z dnia 06.06.2014 r. i wystawionej faktury 

nr VAT Nr 00436/AP/2014 z dnia 03.06.2014 r. kontrolujący stwierdzili, 

iż zapłata za najem lokalu użytkowego oraz 2-óch pomieszczeń garażowych: garaż 

nr 1 oraz nr 2 w Miliczu nastąpiła w prawidłowej wysokości i terminie określonym 

w § 7 pkt. 1 umów zawartych w dniu 25.01.2013 r., tj: umowa najmu 

Nr Z.6845.142.2012,Nr Z.6845.6.2013 oraz Nr Z.6845.5.2012.

Ponadto, stwierdzono, iż data terminu płatności wynikająca z zobowiązań wobec gm. 

Milicz wskazana na wystawionej fakturze nie jest zgodna z terminami wskazanymi 

na ww. umowach. Wystawca faktury wskazał, iż płatność powinna być dokonana do dnia

17.06.2014 r. Jednakże, z uwagi na fakt, że przedmiotowa faktura została zapłacona 

przez jednostkę w terminie tj. w dniu 06.06.2014 r., zgodnie z zapisami wskazanymi 

na umowach, powyższe pozostaje bez wpływu na kontrolowane zagadnienie.

W paragrafie 4410 - podróże służbowe krajowe — wykonanie wydatków wyniosło 

12 141,15 zł, co stanowiło 1 % poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółową kontrolą objęto próbę w kwocie 1 845,60 zł, co stanowiło 15,20 % 

wydatkowanych ogółem środków w ww. paragrafie.

W ramach powyższego paragrafu dokonano wydatków na wypłatę ryczałtów za używanie 

samochodów prywatnych do celów służbowych oraz dotyczących rozliczenia delegacji, 

diet, noclegów i kosztów podróży.

Poniższe tabele przedstawiają wybrane, wg osądu kontrolerów dokumenty -  Listę płac 

nr l/ryczałt 06/2014 z dnia 30.06.2014 r. Ryczałt samochodowy; Listę płac nr 1/ 06/2014 

z dnia 02.06.2014 r. Ryczałt samochodowy za m-c 05/2014; 4 dokumenty stanowiące 

oświadczenia o używaniu samochodów prywatnych do celów służbowych 

oraz 18 dokumentów stanowiących polecenia wyjazdu służbowego - potwierdzające 

wykorzystanie środków w § 4410 - podróże służbowe krajowe.

Do kontroli przedstawiono również umowy o używanie samochodów prywatnych 

do celów służbowych, przywołane na str. 23 niniejszego wystąpienia.
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Zgodnie z zapisami aneksów nr PSR - 2340/2/13 z dnia 20.12.2013 r. i nr PSR - 

2340/1/13 z dnia 27.12.2013 r. przedmiotowe umowy zostały przedłużone na okres 

od 01.01.2014 r. do 31.12.2011 r.

W czerwcu 2014 r. dokonano zapłaty ryczałtów samochodowych w wysokościach 

zaprezentowanych w poniższych tabelach.

Wypłata ryczałtów zgodnie z listą płac:
Lista plac nr l/ryczałt 06/2014 z dnia 30.06.2014 r. Ryczałt samochodowy

Osoba korzystająca z ryczałtu DD JH

Ryczałt samochodowy 
Kwota brutto

208,90 zł 303,90 zł

Kwota naliczonego podatku 38,00zł 55,00 zl

Ryczałt samochodowy 
Kwota netto

208,90 zł-38,00zł =170,00 zł 303,90 zł-55,00zł =248,00 zł

Kwota wypłacona 170,00 zł 248,00 zł

Nr wyciągu bankowego/data wypłaty Nr 93 z dnia 30.06.2014 r. Nr 93 z dnia 30.06.2014 r.

Tabela sporządzona na podstawie listy płac nr l/ryczałt 06/2014 z dnia 30.06.2014 r. 

Ryczałt samochodowy i wyciągu bankowego Nr 93 z dnia 30.06.2014 r.

Naliczone ryczałty do wypłaty za miesiąc czerwiec 2014 r. zgodnie z przedłożonymi

oświadczeniami o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych:
Oświadczenie DD Oświadczenie JH

Data złożenia oświadczenia 30.06.2014 r. 30.06.2014 r.

Miesięczny limit km 500 500

Obowiązująca stawka za km 0,8358 zł 0,8358 zł

Kwota przysługującego ryczałtu za miesiąc 
czerwiec 2014 r. /500x0,8358/

M

417,99 zł 417,99 zł

Liczba dni roboczych 
w miesiącu czerwcu 2014 r.

22 22

Liczba dni, w  których nie korzystano z 
samochodu prywatnego do celów służbowych

11 6

Kwota nienależnego ryczałtu 417,99:22x11=209,00 zł 417,99:22x6=114,00 zł

Kwota należnego ryczałtu 417,99zł-209,00 zł=208,90 zł 417,99zl-l 14,00 zł=303,90 zł

Kwota do wypłaty 
po potrąceniu podatku

208,90 zł -38zł =170,90 zl 303,90 zł-55,00 zł=248,90 zł
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Wypłata ryczałtów zgodnie z listą płac:
Lista plac nr 1/ 06/2014 z  dnia 02.06.2014 r. Ryczałt samochodowy za m -c 05/2014

Osoba korzystająca z ryczałtu DD JH

Ryczałt samochodowy 
Kwota brutto

284,90 zł 284,90 zł

Kwota naliczonego podatku 51,00zł 51,00zł

Ryczałt samochodowy 
Kwota netto

284,90 zf-51,00zl =233,00 zł 284,90 zł-51,00zł =233,00 zł

Kwota wypłacona 233,00 zł 233,00 zł

Nr wyciągu bankowego/data wypłaty Nr 77 z dnia 02.06.2014 r. Nr 77 z dnia 02.06.2014 r.

Tabela sporządzona na podstawie listy płac nr 1/ 06/2014 z dnia 02.06.2014 r. Ryczałt 

samochodowy za m-c 05/2014 i wyciągu bankowego Nr 77 z dnia 02.06.2014 r.

Naliczone ryczałty do wypłaty za miesiąc maj 2014 r. zgodnie z przedłożonymi

oświadczeniami o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych:

Oświadczenie DD Oświadczenie JH

Data złożenia oświadczenia 02.06.2014 r. 02.06.2014 r.

Miesięczny limit km 500 500

Obowiązująca stawka za km 0,8358 zl 0,8358 zl

Kwota przysługującego ryczałtu za miesiąc 
czerwiec 2014 r. /500x0,8358/

[zł]
•417,99 zł 417,99 zł

Liczba dni roboczych 
w  miesiącu czerwcu 2014 r.

22 22

Liczba dni, w  których nie korzystano 
z samochodu prywatnego do celów  

służbowych
7 7

Kwota nienależnego ryczałtu 417,99:22x7=133,00 zł 417,99:22x7=133,00 zł

Kwota należnego ryczałtu 417,90zi-133,00 zł =284,90 zł 417,90zł-133,00 zł =284,90 zł

Kwota do wypłaty 
po potrąceniu podatku

284,90 z ł-51zł =233,90 zl 284,90 z ł -5 lz ł =233,90 zł

Oświadczenia złożono w terminie wynikającym z Instrukcji obiegu dokumentacji 

finansowo -  księgowej i kontroli wewnętrznej w KWPSR we Wrocławiu z dnia 

15 kwietnia 2013 r., zgodnie z którą „(...) Rachunki kosztów związanych z używaniem 

samochodów prywatnych do celów służbowych składa się w księgowości KWPSR 

do końca miesiąca (...) ”.

W toku kontroli potwierdzono, iż zapłaty ryczałtów w miesiącu czerwcu 2014 r. 

dokonano zgodnie z przywołanymi powyżej zapisami umów o używaniu samochodu 

prywatnego do celów służbowych. Liczbę dni, za które wypłacono ryczałt, potwierdzono 

na przedłożonej do kontroli Liście obecności za miesiąc czerwiec 2014 r.

33



Poniższa Tabela została sporządzona na podstawie poleceń wyjazdów służbowych 

oraz wyciągów bankowych za miesiąc czerwiec 2014 r.

Lp Nr oraz data 
polecenia

Miejsce Okres Cel
Kwota

wypłacona
[zl]

Nr wyc. 
bankowego

Data wyciągu 
/wypłaty/

1
89/2014 

16.06.2014 r.
Jelenia Góra

17-
18.06.2014 r.

Kontrola 
Posterunku PSR 

w  Jeleniej 
Górze

30,00 91 26.06.2014 r.

2
88/2014 

16.06.2014 r.
Jelenia Góra

17-
18.06.2014 r.

Kontrola 
Posterunku PSR 

w  Jeleniej 
Górze

30,00 91 26.06.2014 r.

3
71/2014 

17.06.2014 r.
Głogów

23- 
23.06.2014 r.

Kontrola
obwodów
rybackich

15,00 90 25.06.2014 r.

4
68/2014 

12.06.2014 r.
Ścinawa

14-
14.06.2014 r.

Kontrola
obwodów
rybackich

15,00 90 25.06.2014 r.

5
83/2014 

05.06.2014 r.
Milicz

06- 
06.06.2014 r.

Sprawy
organizacyjne

15,00 83 12.06.2014 r.

6
50/2014 

05.06.2014 r.
Doboszowice

05- 
06.06.2014 r.

Kontrola wód 90,00 83 12.06.2014 r.

7
51/2014 

05.06.2014 r.
Doboszowice

05- 
06.06.2014 r.

Kontrola wód 90,00 83 12.06.2014 r.

8
84/2014 

05.06.2014 r.
Góra

06- 
06.06.2014 r.

Sprawy
organizacyjne

148,00 82 10.06.2014 r.

9
41/2014 

23.05.2014 r.
Doboszowice

23- 
24.05.2014 r.

Kontrola wód 90,00 79 04.06.2014 r.

10
40/2014 

23.05.2014 r.
Doboszowice

23- 
24.05.2014 r.

Kontrola wód 90,00 79 04.06.2014 r.

11
78/2014 

28.05.2014 r.
Legnica

29- 
30.05.2014 r.

Kompleksowa
kontrola

posterunku
30,00 77 02.06.2014 r.

12
61/2014 

26.05.2014 r.
Głogów

26- 
26.05.2014 r.

Kontrola
obwodów
rybackich

15,00 77 02.06.2014 r.

13
59/2014 

19.05.2014 r.
Głogów

20- 
20.05.2014 r.

Kontrola
obwodów
rybackich

15,00 77 02.06.2014 r.

14
62/2014 

26.05.2014 r.
Głogów

26- 
26.05.2014 r.

Kontrola
obwodów
rybackich

15,00 77 02.06.2014 r.

15
60/2014 

19.05.2014 r.
Głogów

20- 
20.05.2014 r.

Kontrola
obwodów
rybackich

15,00 77 02.06.2014 r.

16
68/2014 

20.05.2014 r.
Milicz Krośnice

21- 
21.05.2014 r.

Kontrola
obwodów
rybackich,

sprawy
organizacyjne

15,00 77 02.06.2014 r.

17
79/2014 

28.05.2014 r.
Legnica

29- 
30.05.2014 r.

Kompleksowa
kontrola

posterunku
30,00 77 02.06.2014 r.

18
69/2014 

' 20.05.2014 r.
Milicz

21- 
21.05.2014 r.

Kontrola
obwodów
rybackich,

sprawy
organizacyjne

15,00 77 02.06.2014 r.

Razem 763,00
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Delegacje złożono w terminie wynikającym z Instrukcji obiegu dokumentacji finansowo -  

księgowej i kontroli wewnętrznej w KWPSR we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2013 r., 

zgodnie z którą „(...) Delegacje służbowe należy składań w księgowości KWPSR 

niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni po odbyciu podróży służbowej 

(...)”.

Wydatki z tytułu przysługujących diet dokonano w wysokościach zgodnych 

z rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2013 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Na podstawie przedstawionych przez jednostkę dokumentów finansowo-księgowych 

w ww. zakresie, tj. oświadczeń o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych 

w ramach miesięcznego limitu, umów zawartych w sprawie używania samochodu 

prywatnego do celów służbowych, delegacji, list obecności, ewidencji księgowej 

potwierdzono prawidłowość wydatkowania środków w § 4410 - podróże służbowe 

krajowe.

[Dowód: akta kontroli str. 189-223; 254-256; 258; 260-262; 264; 268-271; 371 - 428]

Grudzień 2015 r.

Kształtowanie się wydatków w 2015 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej sporządzono w oparciu o sprawozdania finansowe

W paragrafach; 4010, 4110 i 4120 - wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło łącznie 

878 768,46, co stanowiło 71,50 % poniesionych wydatków ogółem ze środków budżetu 

państwa.

Kontrolą objęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2015 r. 

w łącznej wysokości 54 004,61 zł, co stanowiło 6,15 % łącznej kwoty wydatków 

poniesionych w 2015 r. w ww. paragrafach.
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Wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2015 r. przedstawiono 

w poniżej w tabeli.

Płaca

brutto-

podstawa

wymiaru

składek

Składki 

ZUS [zł]

Składka

zdrowotna

[zł]

Podatek 

dochodowy 

od osób 

fizycznych 

[zł]

Pożyczka

mieszkaniowa

[zł]

PZU - sldadka 

ubezpieczeniowa 

[zł]

Inne potrącenia 

(komornik/PKZP) 

[zł]

Kwota 

wynagrodzenia 

netto [zł]

2 520,00 345,49 195,71 156,00 111,11 - - 1 711,69

2 291,78 314,21 177,98 136,00 - 44,95 - 1 618,64

4 408,00 604,34 342,33 323,00 - 44,95 20,00 3 073,38

2 336,20 320,29 181,43 .135,00 - 44,95 - 1 654,53

2 320,00 318,07 180,17 139,00 - 44,95 - 1 637,81

1 932,00 264,87 150,04 100,00 - - - 1 417,09

5 656,00 775,44 439,25 434,00 111,11 44,95 30,00 3 821,25

2 378,25 326,06 184,70 139,00 - 44,95 80,00 1 603,54

3 044,50 417,40 236,44 203,00 - 44,95 - 2 142,71

1 901,65 260,71 147,68 102,00 111,11 44,95 - 1 235,20

2 225,86 305,16 172,86 130,00 166,67 44,95 420,00 986,22

2 174,00 298,05 168,84 126,00 111,11 44,95 - 1 425,05

2 022,00 277,22 157,03 108,00 - - - 1 479,75

2 197,72 264,61 173,98 132,00 - 44,95 - 1 582,18

3 178,00 435,70 246,81 210,00 - 44,95 20,00 2 220,54

2 404,88 329,71 186,77 146,00 - 44,95 - 1 697,45

2 130,87 228,15* 129,24* 160,00 111,11 44,95 166,26 1 291,16

360,00 49,36 27,96 12,00 - - - 270,68

2 385,00 326,99 185,22 140,00 111,11 44,95 - 1 576,73

2 466,00 338,09 191,51 152,00 - - - 1 784,40

1 919,90 263,22 149,10 103,00 - 44,95 - 1 359,63

1 752,00 240,20 136,06 84,00 - 44,95 - 1 246,79

54 004,61 7 303,34 4 161,11 3 370,00 833,33 764,15 736,26 36 836,42

*podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne została pomniejszona o zasiłek chorobowy ZUS

Zgodnie z listą płac składki na ubezpieczenia społeczne poniesione przez pracodawcę

wyniosły:
Składki ZUS Zasiłek chorobowy Fundusz Pracy Razem

[zł] [zł] [zł] [złl

9 109,20 466,74 1 248,97 10 358,17*
* Składka nie uwzględniająca zasiłku chorobowego

W miesiącu grudniu 2015 r. składki ZUS wyniosły:

• 11 464,45 zł składki pracowników,

• 1035 8,17 zł składki pracodawcy 

Razem: 21 822,62 zł.
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt ustawy o systemie ubezpieczeń p ła tn ik  składek przesyła 

w tym samym terminie deklaracją rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca 

składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust.la, 2a i 2 b, nie później niż(...) do 5 dnia 

następnego miesiąca -  dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych ”,

Składki ZUS za miesiąc grudzień 2015 r. zostały zapłacone w następujących dniach 

i kwotach:

Składka pracownika:

« 22.12.2015 r. kwota 4 161,11 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 195 

z dnia 22.12.2015 r. - składka kasa chorych

• 21.12.2015 r. kwota 7 303,34 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 194 z dnia

21.2.2015 r. -  składka na ubezpieczenia społeczne

Składka pracodawcy:

• 22.12.2015 zł kwota 1 248,97 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 195 z dnia

22.12.2015 r.- Fundusz Pracy,

• 18.12.2015 r. kwota 13 491,95 zł na podstawie wyciągu bankowego nr 193 z dnia

18.12.2015 r., z której odprowadzono łącznie składki na ubezpieczenia społeczne 

dotyczące nagród i wynagrodzeń. Z przedmiotowej kwoty w zakresie wynagrodzeń 

jednostka powinna odprowadzić kwotę 8 642,46 zł. (składka na ubezpieczenia 

społeczne pomniejszona o kwotę zasiłku chorobowego). Suma składek 

na ubezpieczenia społeczne zgodnie z przedłożonymi listami wynosiła 13 491,85 zł. 

W związku z powyższym, Jednostka odprowadziła składki w kwocie wyższej 

o 0,10 zł niż wynika to z list płac.

Ponadto, kontrolujący analizując listę płac za miesiąc grudzień 2015 r. - w zakresie 

wybranej do kontroli próby - ustalili, że kwota naliczonych składek na ubezpieczenia 

społeczne opłacane przez pracodawcę nie jest zgodna z kwotą wykazaną w dokumencie 

PK nr 873 z 07 grudnia 2015 r. [w zakresie konta 405], na podstawie którego dokonano 

zaewidencjonowania w księgach rachunkowych Jednostki kwot wynikających z ww. listy.
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Kwota należnych składek wyniosła 9 109, 20 zł, natomiast ustalono, iż w ww. 

dokumencie PK oraz ewidencji Jednostki w zakresie poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczeń społecznych, dot. wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 r., wykazano 

kwotę 8 976, 03 zł [dokonano pomniejszenia o kwotę 133,17 zł.]. Ponadto, na koncie 229 

pomniejszono zobowiązania o kwotę 133,17 zł. Jednocześnie, kwota należnej składki 

za ww. miesiąc została odprowadzona w prawidłowej wysokości [wyciąg bankowy nr 193 

z dnia 18.12.2015 r.].

W związku z powyższym, kontrolujący zwrócili się z prośbą o wyjaśnienia 

przedmiotowych rozbieżności.

W dniu 02.06.2016 r. księgowa KWPSR we Wrocławiu złożyła pisemne wyjaśnienia 

zgodnie, z którymi: „W trakcie sprawdzania dokumentów za rok 2014 ustaliłam, że nie 

została odprowadzona do ZUS składka na FP za m-c sierpień 2014 r. w wysokości 

1 236,38 zł. Podczas sprawdzania dokumentów za 2015 r. ustaliłam 

że w miesiącu sierpniu 2015 r. wpłynęło pismo z ZUS informujące o zaległości 

w wysokości 1 103,21 zł. Kwota ta została przekazana na konto ZUS 11 sierpnia 2015r. 

Od Głównej Księgowej, Pani Nelly Szeszko, uzyskałam informację, że kontaktowała się 

z ZUS i potwierdzono je j zaległość w kwocie 1 103,21 zł. Wobec powyższego do ZUS 

na poczet składek FP została przelana kwota w wysokości zaległości wykazanej przez 

ZUS a nie kwoty wynikającej z wyliczeń z dokumentów placowych w KWPSR. Kwotę 

w wysokości 133,17, wynikającą z różnicy (1 236,38 -1 103,21 =133,17) przeksięgowano 

zmniejszając koszty składek i zobowiązań w m-cu grudniu 2015 r. ”

Ww. pismo z ZUS nr 470000/71/15173/2015/RKS2-R3 z dnia 06.08.2015 r., zostało 

przedstawione kontrolującym. W przedmiotowym piśmie Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych informuje Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej 

o dokonanym przeksięgowaniu środków z konta Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych na 

konto Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie, ZUS poinformował jednostkę

0 powstałej zaległości na koncie Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych na kwotę

1 103,21 zł. Zgodnie z przedstawionym przez Jednostkę wyciągiem bankowym nr 114 

z dnia 11 sierpnia 2015 r. KWPSR uregulowała ww. zaległość przekazując kwotę 

1 103,21 zł na konto Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zaś jak podano 

w wyjaśnieniach Jednostki na konto Funduszu Pracy.
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W związku z faktem, iż zaległość z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne została

uregulowana przez Jednostkę w dniu 11 sierpnia 2015 r. w wysokości wskazanej przez 

ZUS i nie powstała nadpłata/niedopłata z ww, tytułu, kontrolujący nie mogą potwierdzić 

prawidłowości dokonanego pomniejszenia w ewidencji księgowej wysokości kosztów 

i zmniejszenia zobowiązań wobec ZUS w miesiącu grudniu 2015 r. w wysokości 

133,17 zł. Kwota w wysokości 1 236,38 zł, zgodnie z wyjaśnieniami Jednostki, odnosiła 

się do należnych składek z tytułu Funduszu Pracy, natomiast kwota zaległości wskazana 

w piśmie ZUS w wysokości 1 103,21 zł dotyczyła składek na ubezpieczenia zdrowotne. 

Jednocześnie, kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej brak 

zaległości na koncie Funduszu Pracy.

Zgodnie z art. 38 ust.l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Zaliczki 

miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni”.

Kontrolujący potwierdzili na podstawie wyciągu bankowego nr 195 z dnia 22.12.2015 r., 

że podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2015 r. został zapłacony 

w dniu 22.12.2015 r., co jest zgodne z powyższym zapisem.

Ponadto kwoty netto wynagrodzeń w łącznej wysokości 36 836,42 zł zostały wypłacone 

w dniu 18.12.2015 r. w wysokościach zgodnych z listąpłac.

[Dowód: akta kontroli str. 304 - 370]

W paragrafie 4170 -  wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie wydatków wyniosło 

6 000,00 zł, co stanowiło 0,49 % poniesionych wydatków ogółem ze środków budżetu 

państwa.

Szczegółową kontrolą objęto wydatki poniesione w miesiącu grudniu 2015 r. 

na wykonanie umów zlecenia, finansowane w ramach powyższego paragrafu 

w ogólnej kwocie 270,00 zł, co stanowiło 4,5 % łącznej kwoty wydatków poniesionych 

w 2015 r. w ww. paragrafie.
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Imię i 
nazwisko

Umowa 
zlecenie z 

dnia
Wyszczególnienie

Kwota z 
umowy 

[zl]

koszty
uzyskania
przychodu

(20%)

Dochód
[zl]

Należny
podatek

[zl]

Do
wypłaty

[zl]

Kwota
zapłaty

[zl]

Nr wyc. 
bank.

z dnia

M.T.S. 02.012015

Utrzymanie 
czystości i 
porządku w 
pomieszczeniach 
biurowych w 
Legnicy

140,00 140,00 25,00 115,00 115,00 187 i 195
09.12.2015 i
22.12.2015

G.S-P. 01.12.2015

Utrzymanie 
czystości i 
porządku w 
pomieszczeniach 
zajmowanych we 
Wrocławiu 130,00 130,00 23,00 107,00 107,00 187 i 195

09.12.2015 i
22.12.2015

OGOŁEM ~ - - - - - - ■ ■

Urząd
Skarbowy -

Zapłata podatku
za 12/2015 - - - 48,00 - 48,00 195 22.12.2015

Razem ■ ■ 270,00 - 270,00 48,00 222,00 270,00 ■ -

W miesiącu grudniu 2015 r. sfinansowano dwie umowy zlecenia, które zawarto na:

1. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Posterunek 

Państwowej Straży Rybackiej w Legnicy -  umowa zlecenie Nr 1/2015 zawarta w dniu

02.01.2015 r. z PaniąM.T.S.

Zgodnie z powyższą umową:

„Wynagrodzenie za wykonanie czynności określone niniejszą umową płatne będzie 

po złożeniu oświadczenia o statusie zatrudnienia do piątego dnia następującego po 

miesiącu wykonania usługi na konto wskazane przez zleceniobiorcę”.

Z przedłożonego wyciągu bankowego nr 187 z dnia 09.12.2015 r. wynika, 

że z ww. tytułu dokonano zapłaty na konto zleceniobiorcy kwoty netto w wysokości 

102,60 zł w dniu 09.12. 2015 r. W związku z faktem, iż wynagrodzenie netto 

za wykonaną usługę za miesiąc grudzień 2015 r. przez ww. pracownika powinno wynieść 

102,40 zł. nadpłata wynagrodzenia w wysokości 0,20 zł została zwrócona w dniu

14.12.2015 r.

Podatek należny oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne od ww. wynagrodzenia 

w kwocie 25,00 zł i 12,60 zł zapłacono w dniu 22.12.2015 r.
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2. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez KWPSR 

we Wrocławiu -  umowa zlecenie Nr 10/2015 zawarta w dniu 01.12.2015 r. z Panią 

G. S.-P.

Zgodnie z powyższą umową:

„Wynagrodzenie za wykonanie czynności określone niniejszą umową płatne będzie 

do 31 grudnia br. usługi na konto bankowe wskazane przez zleceniobiorcę”.

Z przedłożonego wyciągu bankowego nr 187 z dnia 09 grudnia 2015 r., że z ww. tytułu 

dokonano zapłaty na konto zleceniobiorcy kwoty netto w wysokości 95,30 zł, co było 

zgodne z zapisem umowy. Podatek należny oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne 

od ww. wynagrodzenia w kwocie 23,00 zł i 11,70 zł zapłacono w dniu 22.12.2015 r.

Zaznaczyć należy, iż KWPSR nie posiadała rachunków wystawionych przez 

zleceniobiorców, ani innych dokumentów, na podstawie których Komendant 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu poświadczyłby wykonanie 

prac przez zleceniobiorców, za które dokonano zapłaty.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w dniu 31 maja 2016 r. przez Komendanta 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej nie było dokumentów potwierdzających 

wykonanie umów zleceń. Wypłat dokonywano miesięcznie na podstawie wyliczeń 

sporządzanych przez Głównego Księgowego.

Ponadto, kontrolującym nie przedłożono oświadczeń o statusie zatrudnienia, w związku 

z czym, nie było możliwości potwierdzenia, czy wynagrodzenia dotyczące wykonania 

umów zleceń zostały prawidłowo naliczone.

W paragrafie 4270 -  zakup usług remontowych -  wykonanie wydatków wyniosło 

3 730,51 zł, co stanowiło 0,30 % poniesionych wydatków ogółem .

Szczegółową kontrolą objęto próbę w kwocie 6,62 zł, co stanowiło 0,18 % 

wydatkowanych ogółem środków w ww. paragrafie.

W ramach powyższego paragrafu sfinansowano wydatki związane z konserwacją 

dźwigów, wind i platform.
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Faktura Nr 1818/12/2015 z dnia 10.12.2015 r. na kwotę 3,31 zł zapłacona została dnia

14.12.2015 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 189 z dnia 14.12.2015 r.

Faktura Nr 1950/12/2015 z dnia 31.12.2015 r. na kwotę 3,31 zapłacona została dnia

30.12.2015 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 2 z dnia 05.01.2016 r.

W ramach paragrafu 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia garażowe -  wykonanie wydatków wyniosło 20 025,98 zł, co stanowiło 

1,62 % poniesionych wydatków ogółem .

Szczegółową kontrolą objęto próbę w kwocie 1 670,53 zł, co stanowiło 8,34 % 

wydatkowanych ogółem środków w ww. paragrafie.

Wydatków dokonano w związku z zawartymi umowami dotyczącymi najmu powierzchni 

biurowych, pomieszczeń garażowych, rozliczeń kosztów administracyjnych, dzierżawy 

pomieszczeń biurowych, rozliczania kosztów eksploatacji przywołanymi na stronie 33 

niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

W grudniu 2015 r. KWPSR we Wrocławiu dokonała płatności za najem powierzchni 

biurowych i pomieszczeń garażowych w Miliczu, czynsz dzierżawny i koszt 

administrowania w Jeleniej Górze oraz uregulowała zobowiązania dotyczące kosztów 

eksploatacji w Wałbrzychu.

Zobowiązania finansowe wynikające z wcześniej z zaciągniętych umów z Gminą Milicz 

wskazują iż wysokość opłaty za najem lokalu użytkowego powinna wynosić 1 128,97 zł. 

Kontrolujący potwierdzili, na podstawie wyciągu bankowego nr 196 z dnia 29.12.2015 r., 

iż wysokość opłaty za najem lokalu użytkowego oraz garażu nr 1 i nr 2 zgodna jest 

z zapisami umów najmu. Jednakże, KWPSR we Wrocławiu dokonała zapłaty za fakturę 

nr 00960/AP/2015 w dniu 29.12.2015 r., co zgodnie z zapisami umów najmu z Gminą 

Milicz, kontrolujący uznali za niedotrzymanie terminu zapłaty zaciągniętego wcześniej 

zobowiązania.
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W grudniu 2015 r. KWPSR, na podstawie wyciągu bankowego nr 196 z dnia

29.12.2015 r., dokonała płatności dotyczącej kosztów eksploatacji pomieszczenia 

biurowo-magazynowego w Wałbrzychu. Zgodnie z umową użyczenia płatność powinna 

nastąpić w ciągu 14 dniu od daty otrzymania faktury VAT. Z uwagi na brak pieczęci 

z datą wpływu na fakturze YAT Nr BO/221/15 wystawionej w dniu 08.12.2015 r., 

kontrolujący nie są w stanie potwierdzić zachowania terminu zapłaty wynikającego 

z podpisanej z Gminą Wałbrzych umową użyczenia. Natomiast kontrolujący 

potwierdzają iż wysokość opłaty dotyczącej kosztów eksploatacji pomieszczenia 

biurowo-magazynowego wskazana na fakturze zgodna jest z zapisami umowy.

W dniu 07.12.2015 r., na podstawie wyciągu bankowego nr 185 z dnia 07.12.2015 r., 

KWPSR dokonała zapłaty za fakturę Nr 002295/15/D-SP wystawionej w dniu

01.12.2015 r. za czynsz dzierżawny pomieszczeń zlokalizowanych w Jeleniej Górze. 

Wymagana wysokość zapłaty na dokumencie źródłowym wynosiła 124,87 zł, 

co jest zgodne z § 3, pkt. 1 umowy dzierżawy.

Jednostka kontrolowana dokonała zapłaty za rachunek nr RACH/1634/2015 z dnia

15.12.2015 r. na łączna kwotę w wysokości 20,38 zł, związaną z kosztami 

administrowania wspólnie użytkowanego budynku w Jeleniej Górze w kwocie 16,92 zł 

oraz opłaty za wolne pomieszczenie w wysokości 3,46 zł, co w myśl § 2, 

pkt. 6 i 8 Porozumienia zawartego z firmą Arkadia Zarządzanie Nieruchomościami 

zostało uregulowane w prawidłowej wysokości.

Wskazać należy, iż na ww. rachunku brak jest pieczęci z datą wpływu do KWPSR 

we Wrocławiu. W związku z tym, kontrolujący nie są w stanie potwierdzić czy termin 

zapłaty wynikający z § 2 pkt. 9 Porozumienia został zachowany.

W paragrafie 4410 - podróże służbowe krajowe -  wykonanie wydatków wyniosło 

8 722,88 zł, co stanowiło 0,71 % poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółową kontrolą objęto próbę w kwocie 839,80 zł, co stanowiło 9,63 % 

wydatkowanych ogółem środków w ww. paragrafie.
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W ramach powyższego paragrafu dokonano wydatków na wypłatę ryczałtów za używanie 

samochodów prywatnych do celów służbowych oraz dotyczących rozliczenia delegacji, 

diet, noclegów i kosztów podróży.

Poniższe tabele przedstawiają wybrane wg osądu kontrolerów dokumenty - listę płac 

12/ryczałty z dnia 22.12.2015 r. Ryczałt samochodowy, 2 dokumenty stanowiące 

oświadczenia o używaniu samochodów prywatnych do celów służbowych - 

potwierdzające wykorzystanie środków w § 4410 - podróże służbowe krajowe.

Do kontroli przedstawiono również umowy o używanie samochodów prywatnych 

do celów służbowych, przywołane na str. 23 niniejszego wystąpienia.

Zgodnie z zapisami aneksów nr PSR - 2340/2/14 z dnia 18.12.2014 r. i nr PSR - 

2340/1/14 z dnia 18.12.2014 r. przedmiotowe umowy zostały przedłużone na okres 

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W grudniu 2015 r. dokonano zapłaty ryczałtów samochodowych w wysokościach 

zaprezentowanych w poniższych tabelach.

Wypłata ryczałtów zgodnie z listą płac:
Lista plac 12/ryczałty z  dnia 22.12.2015 r. Ryczałt samochodowy

Osoba korzystająca z ryczałtu DD JH

Ryczałt samochodowy 

Kwota brutto
379,90 zł 322,90 zł

Kwota naliczonego podatku 68,00zł 58,00zł

Ryczałt samochodowy 

Kwota netto
379,90 zł-68,00zł =311,90 zł 322,90 zł-58,00zł =264,90 zl

Kwota wypłacona 311,90 zl 264,90 zł

Nr wyciągu bankowego/data wypłaty Nr 195 z dnia 22.12.2015 r. Nr 195 z dnia 22.12.2015 r.
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Naliczone ryczałty do wypłaty za miesiąc grudzień 2015 r. zgodnie z przedłożonymi 

oświadczeniami o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych:
Oświadczenie DD Oświadczenie JH

Data złożenia oświadczenia 12.2015 r. 12.2015 r.

Miesięczny limit km 500 500

Obowiązująca stawka za km 0,8358 zł 0,8358 zł

Kwota przysługującego ryczałtu za miesiąc grudzień 2015 r. 
/500x0,8358/[zł] 417,99 zł 417,99 zł

Liczba dni roboczych w  miesiącu grudniu 2015 r. 22 22

Liczba dni, w  których nie korzystano z samochodu prywatnego do 
celów służbowych 2 5

Kwota nienależnego ryczałtu 417,90:22x2=38,00 zł 417,90:22x5=95,00 zł

Kwota należnego ryczałtu 417,99zł-38,00 zl =379,90 zł 417,99zł-95,00 zł =322,90 zł

Kwota do wypłaty po potrąceniu podatku
379,90 z ł -68 zł =311,90 zł 284,90 zł -58zł =264,90 zł

Oświadczenia złożono w terminie wynikającym z Instrukcji obiegu dokumentacji 

finansowo -  księgowej i kontroli wewnętrznej w KWPSR we Wrocławiu z dnia 

15 kwietnia 2013 r. zgodnie z którą „ (...) Rachunki kosztów związanych z używaniem 

samochodów prywatnych do celów służbowych składa się w księgowości KWPSR 

do końca miesiąca (...) ”.

W toku kontroli potwierdzono, iż zapłaty ryczałtów w miesiącu grudniu 2015 r. dokonano 

zgodnie z przywołanymi powyżej zapisami umów o używaniu samochodu prywatnego 

do celów służbowych. Liczbę dni, za które wypłacono ryczałt, potwierdzono 

na przedłożonej do kontroli Liście obecności za miesiąc grudzień 2015 r.

Na podstawie przedstawionych przez jednostkę dokumentów finansowo-księgowych 

w ww. zakresie, tj. oświadczeń o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych 

w ramach miesięcznego limitu umów zawartych w sprawie używania samochodu 

prywatnego do celów służbowych, w ewidencji księgowej potwierdzono prawidłowość 

wydatkowania środków w § 4410 - podróże służbowe krajowe.

[Dowód: akta kontroli str. 189-223; 254-256; 259; 260-262; 265; 272-273;274 - 303]
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W toku kontroli ustalono, iż KWPSR we Wrocławiu, w zakresie próby objętej kontrolą - 

z wyłączeniem wydatków dokonanych w 2014 r. i 2015 r. z tyt. umów zleceń 

oraz dotyczących składek na Fundusz Pracy - ponosiła wydatki w wysokościach 

i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 44 ust. 3 

pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm, od dnia 05 sierpnia 2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości Zgodność wydatków, dokonywanych w ramach 

udzielonych środków z planem finansowym, z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami 

oraz ich celowym przeznaczeniem oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

3. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów sprawdzono prawidłowość 

dokonywania kontroli dowodów pod względem merytorycznym, formalnym 

i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne za sprawdzenie, zakwalifikowania 

wydatków do ujęcia w księgach rachunkowych oraz prowadzenie ewidencji księgowej.

Do kontroli przedłożono faktury, rachunki, wyciągi bankowe, polecenia wyjazdu 

służbowego, oświadczenia dotyczące wykorzystania samochodu prywatnego do celów 

służbowych, polecenia księgowania oraz wydruki z ewidencji księgowej: 

e Zestawienie rocznych kartotek kont na dzień 31.12.2013 r. Wydruk sporządzony 

za okres: od 01.03.2013 r. do 31.03.2013 r., Zestawienie rocznych kartotek kont 

na dzień 31.12.2014 r. Wydruk sporządzony za okres: od 01.06.2014 r. 

do 30.06.2014 r., Zestawienie rocznych kartotek kont na dzień 31.12.2015 r. 

Wydruk sporządzony za okres: od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 nw. kont:

402-050-05003-4270-010
402-050-05003-4270-010
402-050-05003-4400-010
402-050-05003-4400-020
402-050-05003-4400-030
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404-050-05003-4010-010
405-050-05003-4110-010 
405-050-05003-4120-010 
409-050-05003-4410-010 
409-050-05003-4410-030 
225-001 -00000-0000-000 
225-002-00000-0000-000 
229-001-00000-0000-000 
229-002-00000-0000-000 
229-003-00000-0000-000 
229-004-00000-0000-000 
229-005-00000-0000-000 
229-005-00000-0000-000 
229-006-00000-0000-000 
229-009-00000-0000-000 
231-001-00000-0000-000 
201 - 001 - 00000 - 0000-000 
201 - 002 - 00000 - 0000-000 
201-006-00000-0000-000 
201-016-00000-0000-000 
201-017-00000-0000-000 
201-019-00000-0000-000

• Zestawienie rocznych kartotek na dzień 31.12.2013 r., 31.12.2014 r., 31.12.2015 r. 

nw. kont. Wydruki sporządzone za rok obrotowy: [2013], [2014], [2015]:

130-050-05003-4170-010
130-050-05003-4120-010
130-050-05003-4110-000
130-050-05003-4110-010
130-050-05003-4400-010
130-050-05003-4400-020
130-050-05003-4400-030
130-050-05003-4010-010
130-050-05003-4410-010
130-050-05003-4410-020
130-050-05003-4410-030
130-050-05003-4270-000
130-050-05003-4270-010
130-050-05003-4270-020
130-050-05003-4270-040

« Zestawienie obrotowi sald na dzień: 31.12.2013 r., 31.12.2014 r., 31.12.2015 r.
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Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm., od dnia 11 marca 2013 r. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), „Podstawą zapisów w księgach rachunkowych 

są dowody księgowe

W art. 21 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o rachunkowości wskazano, iż dowody 

księgowe powinny spełniać nw. wymogi, tj. zawierać:

• określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

• określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

• opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach 

naturalnych,

® datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą -  także datę 

sporządzenia dowodu,

® podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki 

aktywów,

• stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach, 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 

rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

W myśl art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o rachunkowości „Dowody księgowe 

powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, 

którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, 

oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach 

księgowych wymazywania i przeróbek”.

Ponadto, zgodnie z wymogami zawartymi w Instrukcji obiegu dokumentacji finansowo -  

księgowej i kontroli wewnętrznej z dnia 22 września 2009 r., na dokumentacji dotyczącej 

wykonania usługi oprócz stwierdzenia sprawdzenia pod względem merytorycznym 

przez umieszczenie na dowodzie klauzuli „sprawdzono pod względem merytorycznym” 

opatrzonej podpisem i pieczątką imienną powinno być stwierdzenie, że usługa została 

wykonana lub powinien zostać załączony do faktury protokół odbioru prac lub dzieła.
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W toku kontroli stwierdzono, iż w przypadku umów zlecenia zawartych na wykonanie 

usługi sprzątania pomieszczeń w KWPSR we Wrocławiu oraz pomieszczeń Posterunków 

Państwowej Straży Rybackiej w Legnicy zapłaty wynagrodzenia oraz należnych składek 

ZUS i podatku z tego tytułu dokonywano na podstawie odręcznych zapisów 

sporządzonych na kartce papieru, na których wskazywano jedynie kwotę wydatku, 

z jakiego tytułu wydatek został poniesiony, pieczęć „zapłacono przelewem” 

ze wskazaniem daty, opatrzoną nieczytelnym podpisem oraz dekretację.

W przypadku wydatku poniesionego na zapłatę zadłużenia wobec ZUS, w związku 

z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu z dnia

06.08.2015 r., wydatku dokonano na podstawie przedmiotowego pisma, na którym została 

zamieszczona jedynie dekretacja ze wskazaniem kwoty i kont, na których dokonano 

zapisów. Do kontroli nie przedłożono dokumentu potwierdzającego sprawdzenie wydatku 

pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Ponadto, w toku badania przedłożonych do kontroli dowodów księgowych stwierdzono 

nieprawidłowości polegające na braku zamieszczania:

• opisów merytorycznych na oświadczeniach o użyciu samochodu prywatnego do celów 

służbowych,

• podpisu osoby sporządzającej i sprawdzającej dokument na poleceniach księgowania,

« daty i podpisu w miejscu „niniejszy rachunek przedkładam” na poleceniach wyjazdu 

służbowego,

® na dokumentacji dotyczącej ww. umów zleceń stwierdzenia, iż usługa została 

wykonana i/lub nie załączano protokołów odbioru prac lub dzieła.

Zadaniem kontroli merytorycznej jest między innymi zadbanie o wyczerpujące opisy 

merytoryczne operacji gospodarczych na dowodach księgowych. Zamieszczone 

na przedłożonych do kontroli dowodach księgowych opisy merytoryczne 

sąniewyczerpujące i nieczytelne lub stwierdzono ich brak.

W wyniku kontroli stwierdzono również, iż dekretacje na dokumentach źródłowych 

zawierały liczne błędy w zakresie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 

rachunkowych, dokonywano na nich poprawek przez skreślenie błędnej treści i wpisanie



poprawnej, w większości przypadków nie opatrzonych parafką oraz bez daty 

ich dokonania, tj. w sposób niezgodny z zapisami art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości 

zgodnie z którym „Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane 

przez skreślenie błędnej treści łub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń 

lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego 

upoważnionej, o iłe odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać 

pojedynczych liter lub cyfr

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości „Do ksiąg rachunkówych okresu 

sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło 

w tym okresie sprawozdawczym”.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych KWPSR we Wrocławiu wykorzystuje program 

komputerowy o nazwie QS Księgowość Budżetowa wersja 6.20.2011 wraz z licencją 

zakupiony od Firmy QS Przedsiębiorstwo Informatyczne Janusz Wilkaniec wdrożony 

od stycznia 2012 r.

Na postawie analizy przełożonych do kontroli dokumentów finansowo-księgowych 

oraz wydruków z ewidencji księgowej ustalono, iż zapisy w księgach rachunkowych 

nie spełniały wymogów wskazanych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości w zakresie wprowadzania:

-  daty dokonania operacji gospodarczej,

-  określenia rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego 

podstawę zapisu oraz jego daty w przypadku, gdy różniła się ona od daty dokonania 

operacji,

-  daty zapisu.

Badanie zapisów w ewidencji księgowej w zakresie operacji gospodarczych objętych 

niniejszą kontrolą wykazało, iż w systemie komputerowym wprowadzano jedną datę, 

tj. datę księgowania bez wyszczególnienia daty operacji gospodarczej, daty dowodu 

księgowego i daty zapisu. Wszystkie operacje wprowadzano do ksiąg jako PK 

nie określając rodzaju i numeru dowodu księgowego.
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W wyniku badania ksiąg rachunkowych stwierdzono, iż nie wprowadzano do ksiąg 

rachunkowych zdarzeń gospodarczych na wszystkich wymaganych kontach 

oraz nie zachowywano zasady czystości obrotów zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 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 granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

W wyniku analizy zapisów w księgach rachunkowych ustalono, iż w związku z przyjętym 

sposobem księgowania, do ksiąg rachunkowych wprowadzano zdarzenia gospodarcze 

w momencie ich zapłaty na kontach zespołu „4” i kontach 130 z pominięciem kont 

zespołu „2”. Na kontach zespołu „2” dokonywano zapisów jedynie w przypadku 

księgowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zdarzeń gospodarczych, w przypadku 

których dowód księgowy otrzymano na koniec okresu sprawozdawczego. Korekty 

zapisów na koncie 130 dotyczących wypłat zasiłku chorobowego dokonywano zapisem 

po stronie Wn, a nie jak należało stosując techniczny zapis ujemny.

W stosowanym systemie księgowości nie prowadzono w 2013 r. także konta 980 -  „Plan 

finansowy”.

Ponadto, do ksiąg rachunkowych :

> roku 2013 na koncie 130-050-05003-4270-010 zamiast rodzaju i numeru dowodu 

księgowego wprowadzono błędną treść operacji gospodarczej, niezgodną 

z dokumentem źródłowym [symbol dokumentu 220],

> roku 2014 błędnie wprowadzono kwotę:

• 396,44 zł nakoncie 231-001, a nie jak należało na koncie 229-009;

• 1 104,22 zł na koncie 229-003 dotyczącą potrąceń z tytułu pożyczek socjalnych 

za miesiąc czerwiec, natomiast zgodnie z listą płac powinno być 1 104,92 zł. 

Potrącenia dokonano w kwocie 1 104,22 zł - wyciąg bankowy nr 87 z dnia

20.06.2014 r.,

>  roku 2015 wprowadzono na koncie 405-050-4110-010 per saldem koszt z tytułu 

zobowiązań wobec ZUS [dotyczący nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne 

w wysokości 133,17 zł].
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Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie ksiąg rachunkowych wskazują, 

iż nie były one prowadzone bezbłędnie i sprawdzalnie, nie spełniały więc wszystkich 

wymogów zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm., od dnia 11 marca 2013 r. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zgodnie z którym księgi rachunkowe powinny 

być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.

W myśl art. 24 przywołanej powyżej ustawy o rachunkowości ust. 1 „ Księgi rachunkowe 

uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie 

wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, 

zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur 

obliczeniowych ” ust. 2 „ Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają 

stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania 

stosowanych procedur obliczeniowych (...)”.
[Dowód: akta kontroli str. 536-813]

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Dokumentowanie 

i ewidencjonowanie operacji gospodarczych oceniono negatywnie.

4. Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych 
z wykorzystania środków objętych kontrolą

W zakresie środków objętych kontrolą zbadano prawidłowość i terminowość Sprawozdań 

budżetowych Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które były 

sporządzane przez KWPSR we Wrocławiu w latach 2013 -  2015.

W przekazanych rocznych sprawozdaniach budżetowych Rb-28 do DUW w kolumnie 

„Wykonanie wydatków” w dziale 050 -  Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 50003 - 

Państwowa Straż Rybacka w zakresie objętym kontrolą jednostka wykazała następujące 

kwoty: w 2013 r. - 987 610,87 zł, w 2014 r. - 997 781,25 zł, w 2015 r. - 1 022 454,25 zł.
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W rocznych sprawozdaniach Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 

w zakresie środków objętych szczegółową kontrolą jednostka wykazała w kolumnie 

„Wykonanie wydatków” w/w sprawozdania następujące kwoty:

w 2013 r.

® § 4010 -  Wynagrodzenia osobowe pracowników -  726 208,00 zł,

• § 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne -  133 364,51 zł,

« § 4120 -  Składki na Fundusz Pracy -  16 874,21 zł,

• § 4170 -  Wynagrodzenia bezosobowe -  6 000,00 zł,

• § 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia -  69 529,38 zł,

• § 4270 -  Zakup usług remontowych -  4 464,36 zł,

• § 4400 -  Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe -  18 371,18 zł,

• § 4410 -  Podróże służbowe krajowe -  12 799,23 zł. 

w 2014 r.

• § 4010 -  Wynagrodzenia osobowe pracowników -  738 138,00 zł,

• § 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne -  132 335,40 zł,

• § 4120 -  Składki na Fundusz Pracy -  15 956,07 zł,

• § 4170 -  Wynagrodzenia bezosobowe -  6 000,00 zł,

• § 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia -  68 144,56 zł,

• § 4270 -  Zakup usług remontowych -  3 119,24 zł,

• § 4400 -  Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe-2 1  946,83 zł,

® § 4410 -  Podróże służbowe krajowe - 1 2  141,15 zł.
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w 2015 r.

• § 4010 -  Wynagrodzenia osobowe pracowników -  730 748,00 zł,

• § 4110 -  Składki na ubezpieczenia społeczne -  130 362,03 zł,

• § 4120 -  Składki na Fundusz Pracy -  17 658,43 zł,

• § 4170 -  Wynagrodzenia bezosobowe -  6 000,00 zł,

® § 4210 -  Zakup materiałów i wyposażenia -  105 206,42 zł,

• § 4270 -  Zakup usług remontowych -  3 730,51 zł,

• § 4400 -  Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe -  20 025,98 zł,

• § 4410 -  Podróże służbowe krajowe -  8 722,88 zł.

W zakresie objętym przedmiotową kontrolą powyższe sprawozdania zostały sporządzone 

prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno -  rachunkowym, a wykazane 

kwoty były zgodne z ewidencją księgową co spełnia wymogi § 9 ust.l, 2 oraz § 6 ust. 1 

pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

Sprawozdania sporządzone zostały zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 

nr 37 do cytowanego wyżej rozporządzenia, tj. Instrukcji sporządzania sprawozdań 

budżetowych w zakresie budżetu państwa (rozdział 6 -  Sprawozdanie Rb-28 roczne 

z wykonania planu wydatków budżetu państwa).

Terminowość przekazywania miesięcznych sprawozdań oraz rocznego sprawozdania 

Rb-28 w poszczególnych latach zaprezentowano w poniższych tabelach.

w 2013 r.

Lp. Za okres Data złożenia do DU W
Termin złożenia sprawozdania w g  

rozporządzenia

1. Styczeń 2013 r. 07-02-2013 10-02-2013

2. Luty 2013 r. 08-03-2013 10-03-2013

3. Marzec 2013 r. 08-04-2013 10-04-2013
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4. K wiecień 2013 r. 09-05-2013 10-05-2013

5. Maj 2013 r. 07-06-2013 10-06-2013

6. Czerwiec 2013 r. 03-07-2013 10-07-2013

7. Lipiec 2013 r. 08-08-2013 10-08-2013

8. Sierpień 2013 r. 09-09-2013 10-09-2013

9. W rzesień 2013 r. 09-10-2013 10-10-2013

10. Październik 2013 r. 08-11-2013 10-11-2013

11. Listopad 2013 r. 05-12-2013 10-12-2013

12. Grudzień 2013 r. 20-01-2014 18-01-2014

13. Roczne 2013 03-02-2014 02-02-2014

w 2014 r.

Lp. Za okres Data złożenia do DUW
Termin złożenia sprawozdania w g  

rozporządzenia

1. Styczeń 2014 r. 10-02-2014 10-02-2014

2. Luty 2014 r. 10-03-2014 10-03-2014

3. Marzec 2014 r. 04-04-2014 10-04-2014

4. K wiecień 2014 r. 08-05-2014 10-05-2014

5. Maj 2014 r. 09-06-2014 10-06-2014

6. Czerwiec 2014 r. 07-07-2014 10-07-2014

7. Lipiec 2014 r. 05-08-2014 10-08-2014

8. Sierpień 2014 r. 05-09-2014 10-09-2014

9. W rzesień 2014 r. 02-10-2014 10-10-2014

10. Październik 2014 r. 05-11-2014 10-11-2014

11. Listopad 2014 r. 03-12-2014 10-12-2014

12. Grudzień 2014 r. 16-01-2015 18-01-2015

13. Roczne 2014 02-02-2015 02-02-2015

w 2015 r.

Lp. Za okres Data złożenia do DUW
Termin złożenia sprawozdania w g  

rozporządzenia

1. Styczeń 2015 r.* 11-02-2015 11-02-2015

2. Luty 2015 r. 10-03-2015 10-03-2015

3. Marzec 2015 r. 09-04-2015 10-04-2015

4. K wiecień 2015 r. 11-05-2015 10-05-2015

5. Maj 2015 r. 08-06-2015 10-06-2015

6. Czerwiec 2015 r. 06-07-2015 .10-07-2015

7. Lipiec 2015 r. 07-08-2015 10-08-2015

8. Sierpień 2015 r. 08-09-2015 10-09-2015

9. W rzesień 2015 r. 09-10-2015 10-10-2015

10. Październik 2015 r. 06-11-2015 10-11-2015

11. Listopad 2015 r. 08-12-2015 10-12-2015

12. Grudzień 2015 r. 18-01-2016 18-01-2016

13. Roczne 2015 02-02-2016 02-02-2016
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Badane sprawozdania przekazano do DUW zgodnie z terminami określonymi 

w załączniku nr 42 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U.z 2010 r. Nr 20 poz. 103; Dz. U. z 2014 r. poz. 119 zpóźn. zm.; 

Dz.U. z2015poz. 459).

* Należy zaznaczyć, iż termin złożenia sprawozdania miesięcznego za styczeń 2015 r. 

został przedłużony przez Ministerstwo Finansów do dnia 16.02.2015 r. z powodu awarii 

Systemu TREZOR. Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie Komunikat w sprawie 

wyznaczenia nowych terminów przekazywania sprawozdań budżetowych 

w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR 3.0).

W związku z powyższym sprawozdanie miesięczne RB-28 za styczeń 2015 r. zostało 

złożone w dniu 11.02.2015 r., co w kontekście powyższych zapisów, nie było uznane 

przez kontrolujących jako niedochowanie terminu złożenia przedmiotowego 

sprawozdania budżetowego.

[Dowód: akta kontroli str. 814-816] 

Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań oceniono pozytywnie.

Mając na uwadze ustalenia kontroli zaleca się:

I. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie takiej organizacji rachunkowości 

w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu, która 

nie dopuszcza do wystąpienia opisanych w wyniku kontroli nieprawidłowości 

i uchybień, poprzez:

1. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), w szczególności:

a. art. 20 ust. 1, zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego 

należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym 

okresie sprawozdawczym,
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b. art. 22 ust. 1, w którym zapisano: dowody księgowe powinny być rzetelne, 

to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą 

dokumentują kompletne, zawierające co najmniej dane określone 

w art. 21, oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne 

jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek,

c. art. 22 ust. 3, zgodnie z którym błędy w dowodach wewnętrznych mogą być 

poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności 

skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz 

złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr,

d. art. 23 ust. 2 ustawy, w myśl którego zapis księgowy powinien zawierać 

co najmniej: datę dokonania operacji gospodarczej; określenie rodzaju i numer 

identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, 

jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji; zrozumiały tekst, skrót lub kod 

opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów 

lub kodów; kwotę i datę zapisu; oznaczenie kont, których dotyczy,

e. art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym księgi rachunkowe powinny być prowadzone 

rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco,

2. dokonywanie wydatków budżetowych w wysokości i terminach wynikających 

z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

- realizacja na bieżąco.

II. Przedłożenie zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.

ił
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Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych 

zaleceń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Na tym wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

zakończono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

Podpis kierownika jednostki kontrolującej 
(wojewody lub upoważnionej osoby)

I N S P n n n R  WOJEWÓDZKI

Katar tym Kummrn

INSPEKT*'"! v/ÓD2KI iWfcPEfffOPt

Mimum r m m . Magdalena Orlffafw*iu~

WG.jfe> 'ÓDIKI


