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Racibórz, dnia 3 lipca 2012 roku 
TK.1711.8.2012 
12857/06/2012 
 
 

Pan 
Zenon Sochacki 
Dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Raciborzu 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniach 28-29 maja oraz 1 i 4 czerwca 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Raciborzu w zakresie funkcjonowania jednostki. Kontrolę przeprowadziła in-
spektor ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, na podstawie upoważnienia 
Starosty Raciborskiego nr 140/2012 z dnia 25 maja 2012 r. 

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 11 czerwca 2012 r., którego jeden eg-
zemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 72/2012 Starosty Raciborskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie 
zasad przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz innych 
podmiotach, przekazuję wnioski z przeprowadzonej kontroli, wykaz stwierdzonych nieprawidłowo-
ści oraz zalecenia dotyczące ich usunięcia. 

I. Wnioski 
1. Nie zapoznano wszystkich pracowników z Regulaminem kontroli zarządczej oraz Kodeksem 

etycznym, co odzwierciedlają listy potwierdzeń. W związku z tym nie wszyscy pracownicy szko-
ły są świadomi norm obowiązujących w jednostce. Ponadto w treści Kodeksu etycznego nie 
uwzględniono zasad/ścieżki sygnalizowania o nieprzestrzeganiu norm etycznych. Taka sytuacja 
może utrudniać bądź zniechęcać do zgłaszania zauważonych nieprawidłowości. (str. 1 protokołu) 

2. Część obowiązujących w jednostce aktów wewnętrznych zawiera nieaktualną podstawę prawną, 
nieścisłości merytoryczne w treści zapisów; stwierdzono też przypadki niestosowania daty wyda-
nia aktu, co utrudnia ich identyfikację chronologiczną. Zweryfikowania i aktualizacji treści pod 
tym względem wymagają m. in. statut Zespołu Szkół Ekonomicznych, zarządzenia Dyrektora Ze-
społu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu nr: 3/2009 w spr. wprowadzenia Regulaminu naboru na 
wolne stanowiska urzędnicze,  2/2009 w spr. określenia sposobu odbywania służby przygoto-
wawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, 2/2008 w sprawie wprowadzenia regu-
laminu organizacyjnego, nr 1/2009 w spr. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowni-
ków niepedagogicznych (...), nr 17/2010 w spr. funkcjonowania kontroli zarządczej, zarządzenie 
nr 12/2011 w spr. instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania). (str. 2, 6, 9 i 10  protokołu) 

3. Mimo odwoływania się w aktach wewnętrznych do zakresów obowiązków, odpowiedzialności 
i uprawnień pracowników, dokumenty takie posiadają wyłącznie pracownicy niepedagogiczni 
oraz ci nauczyciele, którym powierzono dodatkowe czynności lub funkcje. (str. 3 protokoł). Zgodnie 
z komunikatem nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych z dnia 26 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) w standardzie 
„A. Środowisko wewnętrzne, 3. Struktura organizacyjna” wskazano, że aktualny zakres obo-
wiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.
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4. W treści udzielonych pracownikom upoważnień nie określono ich charakteru lub warunków 
obowiązywania. Dokumenty zawierały również nieprecyzyjną podstawę prawną. (str. 3 i 4 protokołu) 
W standardzie kontroli zarządczej „A. Środowisko wewnętrzne, 4. Delegowanie uprawnień” za-
leca się m. in. precyzyjne określenie uprawnień, a ich zakres powinien być odpowiedni do wagi 
podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego.  

5. Stosowanie obowiązującej w jednostce „Polityki zarządzania ryzykiem” zostało ograniczone do 
kilku stanowisk pracowniczych (pracowników niepedagogicznych). (str. 4 protokołu) Zgodnie 
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) oraz ww. Standardami kontroli (...) zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów kontro-
li zarządczej, mającym na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji 
zadań jednostki. W związku z tym proces ten powinien obejmować wszystkie osoby zatrudnio-
ne w danej jednostce, bowiem mają one wpływ na jej funkcjonowanie. 

6. Jednostka nie posiada pisemnie określonej misji, a mimo to odwołuje się do niej w dokumen-
tach wewnętrznych (str. 4 protokołu). Zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej „B. Cele i zarzą-
dzanie ryzykiem 5. Misja” należy rozważyć możliwość wskazania celu istnienia jednostki w po-
staci krótkiego i syntetycznego opisu misji. Jasne określenie misji może sprzyjać ustaleniu hie-
rarchii celów i zadań oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem. 

7. Posiadany przez jednostkę Rejestr skarg i wniosków nie zawiera żadnych adnotacji, mimo wy-
stąpienia np. w 2011 roku zdarzenia noszącego znamiona skargi (str. 8 protokołu). Wątpliwości co do 
aktualności lub kompletności treści budzą informacje umieszczane na oficjalnej stronie interne-
towej szkoły oraz BIP. (strona 7 protokołu) Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) jednym z celów kontroli zarząd-
czej jest zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji (zarówno wewnętrz-
nych jak i zewnętrznych). Ma to o tyle istotne znaczenie, że zaniedbywanie tego obszaru 
w dłuższym okresie może prowadzić do nieskuteczności systemu zarządczego. Utrudnia też bu-
dowanie właściwego wizerunku szkoły, co w efekcie może mieć wpływ na dalsze jej funkcjo-
nowanie, tj. promocję, nabór, środki finansowe, sponsoring, itp.  

8. Jednostka nie posiada partnerów zagranicznych, a w okresie ostatnich 5 lat wzięła udział 
w 3 projektach z dofinansowaniem zewnętrznym, przy czym tylko w jednym z nich występowa-
ła w roli wnioskodawcy (str. 8 protokołu). Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów pu-
blicznych podkreślają istotne znaczenie systemu wyznaczania celów i zadań przez samorządo-
we jednostki organizacyjne. To przekłada się na skuteczność i efektywność ich działania, wy-
mienioną w art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), będącą jednym z celów właściwie funkcjonującej kon-
troli zarządczej. Zarówno inicjowanie współpracy partnerskiej jak i aplikowanie o środki ze-
wnętrzne, poprzez realizację projektów, daje szkole możliwość wzmocnienia jej pozycji na ryn-
ku edukacyjnym, poszerzania i urozmaicania oferty, a dzięki nabywaniu i wymianie doświad-
czeń – podnoszenie jakości, warunków i efektów kształcenia. 

9. Samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2011 dokonał wyłącznie kierownik jednostki  
(str. 8 protokołu). Zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej „E. Monitorowanie i ocena 20. Samo-
ocena” zaleca się przeprowadzenie samooceny przez osoby zarządzające i pracowników jed-
nostki. Zalecenie takie zawiera także zarządzenie nr 199/2011 Starosty Raciborskiego z dnia  
28 grudnia 2011 r. w spr. zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym 
w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

10. Nie prowadzono ewidencji (nie archiwizowano potwierdzeń) będącej podstawą pomniejszenia 
wysokości opłat z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w zależności od faktycznego czasu ich 
użytkowania. Z wyjaśnień pracowników wynika, że kwoty należności wykazywane na rachun-
kach były zgodne z faktyczną liczbą godzin najmu zrealizowaną przez najemcę. Nie naliczano 
ani nie dochodzono odsetek za zwłokę, mimo wystąpienia takich okoliczności (zwłoka od 1 do 
7 dni) (str. 10-12 protokołu). Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
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nych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów 
z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządo-
wych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 
861, z późn. zm.), odsetki od należności i zobowiązań, ujmuje się w księgach rachunkowych 
w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości 
odsetek należnych na koniec tego kwartału. Według zapisów standardu kontroli zarządczej  
„C. Mechanizmy kontroli, 11. Nadzór”, należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w ce-
lu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. 

11. Projekt planu finansowego szkoły nie był opiniowany przez Radę Pedagogiczną mimo wymo-
gów art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 
poz. 2572, z późn.) str. 3 protokołu 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,  
poz. 1240, z późn. zm.), zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki. 
 
II. Zalecenia 
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, mając na uwadze przepisy art. 68 i 69 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.), należy bez 
zbędnej zwłoki: 
1) umożliwi ć wszystkim pracownikom, w tym także pracownikom administracji i obsługi, zapo-

znanie się z Regulaminem kontroli zarządczej i Kodeksem etycznym oraz uzyskać udokumen-
towane potwierdzenie tego faktu, 

2) uzupełnić treść Kodeksu etycznego o odpowiednie zapisy wskazujące możliwości i ścieżkę 
zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości,  

3) zweryfikować i uaktualnić treść: 
a) obowiązujących statutów Zespołu jak i funkcjonujących aktualnie w jego ramach szkół, 

b) funkcjonujących w jednostce aktów wewnętrznych pod kątem podstawy prawnej i zawarto-
ści merytorycznej (zarządzenia w sprawach: Kodeksu etycznego, Polityki zarządzania ryzy-
kiem, Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, określenia sposobu odbywania 
służby przygotowawczej (...), Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu wynagradzania 
pracowników niepedagogicznych (...), funkcjonowania kontroli zarządczej, instrukcji ewi-
dencji i kontroli druków ścisłego zarachowania ), 

c) udzielonych pracownikom upoważnień, 
d) Polityki zarządzania ryzykiem tak, by nie ograniczać tego procesu do wybranej grupy pra-

cowników, 
4) rozważyć określenie w formie pisemnej zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 

dla nauczycieli, bądź zweryfikować i dostosować zapisy aktów wewnętrznych do stanu obowią-
zującego w jednostce, mając na uwadze komunikat nr 23 Ministra Finansów w sprawie standar-
dów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z dnia 26 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. 
MF nr 15, poz. 84) 

5) zawierać w umowach najmu zapis oraz dochodzić należnych odsetek z tytułu nieterminowych 
wpłat należności, archiwizować potwierdzenia czasu najmu pomieszczeń, będące podstawą 
określenia wysokości należności za dany okres, oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami od-
powiedzialnymi za przygotowywanie projektów i realizację umów; 

ponadto należy: 
6) rozważyć ustalenie misji jednostki w formie pisemnej, jako elementu sprzyjającego ustalaniu 

hierarchii celów, zadań i zarządzaniu ryzykiem, 
7) rzetelnie dokumentować zdarzenia noszące znamiona skarg lub wniosków, 
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8) rozważyć przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej przez wszystkich pracowni-
ków bądź przez ich reprezentatywną grupę, co daje większą możliwość uzyskania obiektywnej 
oceny tego systemu, 

9) podejmować skuteczne działania mające na celu zwiększenie szans na rozwój i promocję jed-
nostki, m. in. poprzez monitorowanie informacji oraz podejmowanie prób pozyskania źródeł do-
finansowania zewnętrznego, bieżącą aktualizację zawartości oficjalnego serwisu internetowego 
ZSE w Raciborzu oraz właściwej dla jednostki zakładki na stronie internetowej BIP Starostwa 
Powiatowego w Raciborzu, 

10) poddawać pod opinię Rady Pedagogicznej projekty planów finansowych jednostki, zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty. 

 
Zgodnie z §11 ust. 3 cytowanego wyżej zarządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego,  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informuje na piśmie Starostę  
o sposobie wykonania wniosków i zaleceń albo o przyczynach ich niewykonania. 
 
 
 

STAROSTA 

/-/ Adam Hajduk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. aa. 


