
STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU   -  Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, 
tel.: 32 45 97 384, faks: 32 41 58 736, e-mail: kontrola@powiatraciborski.pl, www.powiatraciborski.pl 

Racibórz, dnia 14 sierpnia 2012 r. 

TK.1711.11.2012 

16028/08/2012 
 

 

Pan 
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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

W dniach 5-6, 9-10, 12-13 oraz 17-18 lipca 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu w zakresie funkcjonowania jednostki. Kontrolę przeprowadziła 

inspektor ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, na podstawie 

upoważnienia Starosty Raciborskiego nr 158/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 30 lipca 2012 r., którego jeden 

egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Do protokołu wniesiono uwagi, które 

rozpatrzono, jednakże nie miały one wpływu na ostateczną treść protokołu. 

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 

nieprawidłowości oraz zalecenia dotyczące ich usunięcia. 

I. Wnioski 

1. Nie sporządzono zakresu czynności dla pracownika zatrudnionego na czas zastępstwa, co jest 

sprzeczne z §16 ust. 3 Regulaminu pracy PUP (zarządzenie nr 9/2009 Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu z dnia 15.06.2009 r.), który mówi, że szczegółowe czynności 

wykonywane przez pracownika określane są w zakresie czynności, który jest integralną częścią 

umowy o pracę. Standard kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (komunikat nr 23 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) „A. Środowisko 

wewnętrzne. 3. Struktura organizacyjna” wskazuje, że zakres zadań i uprawnień 

i odpowiedzialności (...) oraz zakres podległości powinien być określony w formie pisemnej 

w sposób przejrzysty i spójny, a każdy pracownik powinien posiadać określony zakres 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Zgodnie z §16 ust. 4 Regulaminu pracy PUP zakresy 

czynności dla poszczególnych pracowników obowiązani są opracować bezpośredni przełożeni i po 

zatwierdzeniu przez Dyrektora Urzędu, przekazują je pracownikom (...). W tym przypadku osobą 

odpowiedzialną za opracowanie zakresu czynności jest kierownik CAZ. I (str. 4 protokołu kontroli) 

2. Jednostka nie posiada pisemnie określonej misji. Według Standardów kontroli zarządczej  

(„B. Cele i zarządzanie ryzykiem. 5. Misja”) jasne określenie misji może sprzyjać ustaleniu 

hierarchii celów i zadań oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem. Sformułowanie misji poddaje 

się jednak pod rozwagę osób zarządzających. (str. 5 protokołu) 

3. Nie zachowano terminu dokonania przeglądu funkcjonowania Urzędu, w szczególności pod 

kątem „Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”, 
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wyznaczonego zarządzeniem nr 12/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

z dnia 06.04.2010 r. w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej oraz „Procedury zarządzania 

ryzykiem” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. Kierownik Referatu ds. Organiza-

cyjno-Administracyjnych dokonał przeglądu z ponad rocznym opóźnieniem, a w przedłożonej 

dokumentacji brak było wymaganych list kontrolnych. (str. 5 protokołu)  

4. Dwukrotnie, w odstępie kilkunastu miesięcy, powołano zarządzeniami wewnętrznymi 

Dyrektora PUP (nr 12/2010 z 06.04.2010 r. i nr 27/2011 z 30.12.2011 r.) zespół ds. zarządzania 

ryzykiem w tym samym składzie, choć pierwszy z aktów wewnętrznych nie utracił swojej 

mocy, pierwotny skład zespołu nie uległ w międzyczasie zmianie ani rozwiązaniu, a jego 

działalność nie była ograniczona czasowo. Ponadto według obowiązujących w PUP regulacji – 

zespół dokumentuje wyniki swojej pracy w formularzach zarządzania ryzykiem do 5 stycznia za 

rok poprzedni, a więc wskazuje ryzyko minione zamiast przyszłego, wobec którego należy 

określić właściwe reakcje, by się przed nim ustrzec lub zminimalizować jego skutki bądź 

prawdopodobieństwo. Takie podejście jest sprzeczne z istotą zarządzania ryzykiem. 

W dokumentacji PUP dot. ryzyka nie stwierdzono innych „formularzy zarządzania ryzykiem”, 

poza datowanymi na 06.04.2010 r., przy czym w zarządzeniu nr 9/12 Dyrektora PUP z dnia 

20.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ciągłości Działania powołano się na analizę 

ryzyka, definiując zagrożenia, które nie zostały udokumentowane (nie wykazano ich 

w formularzach ryzyk). Zgodnie z „Procedurą zarządzania ryzykiem”, przynajmniej raz w roku 

w PUP powinien nastąpić przegląd (monitorowanie) zidentyfikowanych ryzyk oraz 

stosowanych mechanizmów kontrolnych. Pierwszego przeglądu dokonano dopiero w styczniu 

2012 r., choć powinno to nastąpić jeszcze w 2010 r. (str. 5 i 6 protokołu) Standardy kontroli zarządczej 

wskazują, że identyfikacji ryzyka należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku, w odniesieniu 

do celów i zadań, zaś cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie 

(„B. Cele i zarządzanie ryzykiem”). Nadzór nad realizacją powyższych działań sprawuje 

Dyrektor PUP.  

5. Pomimo zmiany warunków pracy, wynikających z przeniesienia siedziby PUP w 2009 r., nie 

dokonano aktualizacji dokumentacji dot. analizy i oceny ryzyka zawodowego, co według 

zapisów warunkuje jej ważność. Nie stwierdzono także adnotacji w karcie aktualizacji 

„Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu”, 

którą należy takiej aktualizacji poddawać co najmniej raz na 2 lata. (str. 6 i 7 protokołu) Obowiązek 

pracodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej higieny pracy, w tym m. in. do oceny 

i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania 

niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko określa ustawa z dnia 

26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Natomiast 

wdrożenie i konieczność aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika 

z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 

22.06.2010 r.), w związku z ustawą z dnia 24.08.1991 r. ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 

z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).  

6. Wybiórczo stosowana jest zasada „parafowania” dokumentów przez pracowników 

odpowiedzialnych merytorycznie, przed podpisaniem ich przez osoby upoważnione. Zasady 

podpisywania pism określono w Regulaminie organizacyjnym PUP (uchwała Zarządu Powiatu 

Raciborskiego nr 157/578/10 z 16.02.2010 r.) oraz Instrukcji kancelaryjnej (zarządzenie 

Dyrektora PUP nr 8/2006 z 03.07.2006 r.). Według Regulaminu organizacyjnego do zadań, 

obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy m. in.: 

podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed złożeniem 

do podpisu Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora, a także koordynowanie i nadzorowanie pracy 

podległej komórki organizacyjnej, kontrola realizacji stosowanych w jednostce procedur 
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i wytycznych oraz kontrola pracy podległych pracowników z punktu widzenia merytorycznego 

i formalnego. (str. 14 protokołu) 

7. Nie stosuje się w praktyce kart obiegowych w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku 

pracy, pomimo obowiązującego zapisu w Regulaminie pracy PUP (zarządzenie nr 9/2009 

z 15.06.2009 r.) (str. 8 protokołu) Prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP należy do 

obowiązków Kierownika Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych. 

8. Stwierdzono przypadki dokonywania zmian w zarządzeniach wewnętrznych za pomocą 

dokumentów z nagłówkiem „Aneks” zamiast zarządzeń, będących aktem o równorzędnej mocy 

sprawczej, a także wielokrotne nowelizacje aktu pierwotnego, co z kolei może utrudniać 

pracownikom stosowanie właściwej wersji danej instrukcji. (str. 8 protokołu) Zgodnie 

z Regulaminem organizacyjnym PUP i zakresem czynności – opracowywanie projektów 

regulaminów wewnętrznych należy do obowiązków Kierownika Referatu ds. Organizacyjno-

Administracyjnych. 

9. Poza roczną inwentaryzacją druków ścisłego zarachowania w jednostce nie przeprowadza się 

kontroli tych druków, mimo takiego obowiązku, wynikającego z regulacji wewnętrznych tj. zał. 

nr 2 do polityki rachunkowości pn. „Gospodarki drukami ścisłego zarachowania”. W książkach 

druków ścisłego zarachowania brak jest adnotacji potwierdzających zgodność stanu tych 

druków z ewidencją. (str. 9 protokołu) Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę, 

ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania, zgodnie z zakresem czynności, jest 

Kierownik Referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych. Zgodnie z zał. nr 5 do polityki 

rachunkowości pn. „Organizacja i funkcjonowanie kontroli finansowej” osobą odpowiedzialną 

za kontrolę druków jest główny księgowy, natomiast za organizowanie i prawidłowe 

funkcjonowanie systemu kontroli finansowej – Dyrektor. 

10. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a informacjami umieszczanymi na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PUP (ilość skarg) (str. 11 protokołu) Za 

aktualizację baz danych odpowiada osoba zatrudniona na samodzielnym jednoosobowym 

stanowisku ds. informatyki.  

11. Samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2011 dokonał wyłącznie kierownik jednostki  

(str. 12 protokołu). Zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej „E. Monitorowanie i ocena 20. 

Samoocena” zaleca się przeprowadzenie samooceny przez osoby zarządzające i pracowników 

jednostki. 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. 

12. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2011, sporządzone przez wyznaczonych 

pracowników PUP, nie zawierały żadnych zastrzeżeń co do jej funkcjonowania, pomimo 

stwierdzonych istotnych uchybień i nieprawidłowości w jednej z kontroli zewnętrznych. 

Również według oświadczenia kierownika jednostki w PUP w wystarczającym stopniu 

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. (str. 12 protokołu) Zgodnie ze 

standardami kontroli zarządczej („E. Monitorowanie i ocena 22. Uzyskanie zapewnienia 

o stanie kontroli zarządczej”) źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez 

kierownika jednostki powinny być w szczególności wyniki: monitorowania, samooceny oraz 

przeprowadzonych audytów i kontroli.  

13. Część obowiązujących w jednostce aktów wewnętrznych zawiera nieaktualną podstawę prawną 

bądź nieścisłości merytoryczne w treści zapisów. Zweryfikowania i aktualizacji treści pod tym 

względem wymagają m. in.: zarządzenie nr 8/2006 z dnia 03.07.2006 r. Dyrektora PUP w spr. 

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt (nieaktualna na 

moment kontroli podstawa prawna, zapis świadczący o preferowaniu ustnego załatwiania spraw 

przez pracowników, brak wzmianki o stosowanym w jednostce elektronicznym obiegu 

dokumentów, nie przewidziano ewentualnego odstępstwa od reguły „parafowania” dokumentów 

przez pracowników, które w praktyce jest stosowane), Regulamin pracy PUP (odwołanie do 
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nieaktualnego zarządzenia w spr. sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej (...)), 

Regulamin organizacyjny (w powiązaniu z Regulaminem pracy – w kwestii ustalenia długości 

okresu rozliczeniowego; odwołanie do regulaminu kontroli wewnętrznej oraz nieaktualnych 

przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej), zasady realizacji zamówień publicznych o wartości do 

14.000 euro (m. in. odwołanie do „planu zamówień publicznych”, który w praktyce nie 

występuje, niekonsekwencja w treści dot. zmiany pułapu kwotowego). (str. 13-15 protokołu) Zgodnie z 

regulacjami wewnętrznymi – ogólny nadzór nad stosowaniem postanowień instrukcji 

kancelaryjnej sprawuje stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych, koordynowanie 

i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej a także kontrola realizacji stosowanych 

w jednostce procedur i wytycznych oraz kontrola pracy podległych pracowników z punktu 

widzenia merytorycznego i formalnego należy do zadań poszczególnych kierowników, 

natomiast opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych należy do obowiązków 

kierownika referatu ds. Organizacyjno-Administracyjnych. 

14. Część wydawanych orzeczeń administracyjnych zawierała nieprecyzyjną podstawę prawną, 

co jest uchybieniem o charakterze formalnym i nie miało wpływu na ich ważność. (str. 16 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) sporządzać zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności wszystkim pracownikom 

zatrudnianym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu, w tym także na czas zastępstwa, 

a treść tych dokumentów powinna odzwierciedlać rzeczywisty zakres przypisany i wykonywany 

przez danego pracownika, 

2) przestrzegać terminów realizacji działań określonych w regulacjach wewnętrznych jednostki, 

3) wzmocnić nadzór nad realizacją zapisów i przestrzegać funkcjonujących w PUP instrukcji, 

regulaminów itp., a w przypadku akceptowania odstępstw od dotychczasowych procedur – 

dostosować treść dokumentów do rozwiązań praktycznych stosowanych w jednostce tak, by 

odzwierciedlały one stan faktyczny ale jednocześnie umożliwiały efektywny nadzór 

i zapewniały skuteczną, zgodną z prawem realizację zadań (dot. m. in. zasad parafowania 

dokumentów, stosowania kart obiegowych, kontroli druków ścisłego zarachowania, 

umieszczania informacji na stronach internetowych), 

4) zweryfikować i uaktualnić treść funkcjonujących w jednostce aktów wewnętrznych pod kątem 

aktualności podstawy prawnej i zawartości merytorycznej oraz wzajemnych powiązań (dot. 

m. in. Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy, zasad kontroli zarządczej i zarządzania 

ryzykiem, instrukcji kancelaryjnej, kwestii gospodarowania, kontroli i inwentaryzacji druków 

ścisłego zarachowania, zasad realizacji zamówień o wartości poniżej 14.000 euro), 

5) w przypadku koniecznych zmian w dotychczasowych wewnętrznych aktach normatywnych 

dokonywać ich w tym samym trybie, w jakim akt pierwotny wydano, tj. w formie zarządzenia, 

6) zaktualizować dokumentację dot. analizy i oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego, 

7) w kolejnych oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej uwzględniać wszystkie źródła 

informacji, w tym także wyniki kontroli zewnętrznych, 

8) w wydawanych orzeczeniach administracyjnych stosować precyzyjną podstawę prawną. 

ponadto należy rozważyć: 

9) ustalenie misji jednostki w formie pisemnej, jako elementu sprzyjającego ustalaniu hierarchii 

celów, zadań i zarządzaniu ryzykiem, 
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10) wprowadzenie zasady tworzenia tekstu jednolitego jeżeli liczba zmian w danym akcie prawnym 

wewnętrznym jest znaczna lub gdy był on uprzednio wielokrotnie nowelizowany i posługiwanie 

się tekstem aktu może być istotnie utrudnione, 

11) przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej przez wszystkich pracowników bądź 

przez ich reprezentatywną grupę, co daje większą możliwość uzyskania obiektywnej oceny tego 

systemu. 

 

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. 

sporz. K. Borek 


