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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
W dniach 6-7, 10-13, 17-20, 24-26 września 2012 r. przeprowadzono w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 kontrolę planową wybranych zagadnień z zakresu 
funkcjonowania jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2009-2012. 

Kontrolę przeprowadziły Katarzyna Borek, inspektor ds. kontroli zarządczej Starostwa 
Powiatowego w Raciborzu oraz Beata Stuchly, audytor wewnętrzny, na podstawie upoważnień 
Starosty Raciborskiego z dnia 4 września 2012 r. o nr odpowiednio 193/2012 i 194/2012,  
wydanych w oparciu o Zarządzenie Starosty Raciborskiego nr 72/2012 z dnia 24 maja 2012 r. 
w sprawie zasad przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 
oraz innych podmiotach, a których ważność przedłużono do 26 września br. Dodatkowo, kontrolę 
godzin ponadwymiarowych oraz doraźnych zastępstw przeprowadziła Danuta Miensopust – 
Kierownik Referatu Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu, na podstawie 
upoważnienia Starosty Raciborskiego nr 203/2012 z dnia 19 września 2012 r., którego ważność 
przedłużono do dnia 26 września 2012 r. 

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 19 listopada 2012 r., którego jeden 
egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Kierownik jednostki kontrolowanej przyjął 
protokół, co potwierdził swoim podpisem, zwracając podpisany egzemplarz 26 listopada 2012 r.  

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 oraz stwierdzone nieprawidłowości 
1. Dyrektor CKU został wybrany w drodze konkursu w 2001 r. (na lata 2001-2006), a następnie 

w 2006 r. (na okres 2006-2011). W roku 2011 przedłużono mu powierzenie stanowiska 
do 31.08.2016 r. (str. 1 protokołu kontroli) 

2. Jednostka nie posiada pisemnych zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze (str. 2 protokołu). 

Zgodnie z ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458, 
z późn. zm.) nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze 
stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Zgodnie ze standardami kontroli 
zarządczej (komunikat nr 23 Ministra Finansów w spr. standardów kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych z dnia 16.12.2009 r.; Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) „A. Środowisko 
wewnętrzne. 3. Kompetencje zawodowe” – należy zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy 
posiadali wiedze, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać 
powierzone zadania. Proces zatrudnienia powinien być prowadzony w sposób zapewniający 

STAROSTA RACIBORSKI 



wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Ponadto standard 
„10.  Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej” mówi o tym, że m. in. procedury 
wewnętrzne, instrukcje, wytyczne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. 
Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna. 

3. W jednostce nie funkcjonuje komisja oceniająca pracę dyrektora. Głosowanie rady 
pedagogicznej nad opinią dot. przedłużenia powierzenia funkcji dotychczasowemu dyrektorowi 
CKU odbywało się w sposób tajny. (str. 3 protokołu) 

4. Niespójna dokumentacja wewnętrzna w zakresie funkcjonowania jednostki, w tym: 
1) dokumenty związane z zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu nr 021/30/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli 
zarządczej (m.in.: rodzaje załączników do zarządzenia, treść oświadczeń cząstkowych 
o stanie kontroli zarządczej, listy potwierdzające zapoznanie się z kodeksem etycznym, 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a odpowiedziami udzielonymi 
w kwestionariuszu pn. Standardy kontroli zarządczej i wskaźniki wewnątrzszkolne kontroli 
zarządczej w CKU.  (str. 1-4 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. 

2) duża ilość nowelizacji statutów CKU i CKP, co utrudnia posługiwanie się właściwym 
tekstem danego aktu, ponadto – również w innych aktach wewnętrznych – brak  
konsekwencji w stosowanym nazewnictwie (np. w rodzaju stanowisk), odwołania do 
stanowisk nieistniejących w rzeczywistości w jednostce, błędy merytoryczne, powoływanie 
się na nieaktualną podstawę prawną (dot. m. in. statutów, regulaminu organizacyjnego, 
regulaminu pracy, zasad oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych), kilkakrotne 
nowelizowanie tego samego fragmentu tekstu datowane na ten sam dzień, stosowanie kilku 
różnych dat w tym samym dokumencie (np. zarządzenie nr 021/6/2007 z 21.09.2007 w spr. 
wprowadzenia regulaminu pracy CKU, nr 021/03/2009 z 29.04.2009 w spr. regulaminu 
wynagradzania pracowników administracji i obsługi), itp., 

3) rozbieżności w treści pomiędzy wersjami papierowymi a umieszczonymi na stronie BIP 
i internetowym serwisie www (statuty CKU, CKP, regulamin organizacyjny) (str. 1-7 protokołu) 
Zgodnie z grupą „D. Informacja i komunikacja” standardów kontroli zarządczej (komunikat 
nr 23 Ministra Finansów w spr. standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych z dnia 16.12.2009 r.; Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84), osoby zarządzające oraz 
pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania 
przez nich obowiązków, a system komunikacji powinien być efektywny, by umożliwiać 
przepływ ważnych informacji nie tylko wewnątrz jednostki ale także z podmiotami 
zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań. 

4) nierzetelny sposób aktualizacji zapisów w aktach wewnętrznych (odręczne skreślenia 
z adnotacją „Zaktualizowano …” w Regulaminie organizacyjnym oraz procedurze dot. 
skarg i wniosków) (str. 8i 10 protokołu) 

5) stosowanie niewłaściwej pieczęci nagłówkowej (zmiana numeru porządkowego 
nieruchomości) na niektórych aktach wewnętrznych. (str. 10 protokołu) 

5. Nieaktualne dane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na oficjalnej stronie internetowej 
jednostki, brak również informacji w BIP w zakresie przeprowadzonych kontroli. (str. 4 protokołu) 
Zgodnie z ww. standardami kontroli zarządczej, osoby zarządzające oraz pracownicy powinni 
mieć zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków, 
a system komunikacji powinien być efektywny, by umożliwiać przepływ ważnych informacji 
nie tylko wewnątrz jednostki ale także z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na 
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osiąganie celów i realizację zadań. Zgodnie z art. 6. ust. 1. pkt 4a ustawy z dnia 06.09.2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 112, poz. 1198, z późn. zm.) udostępnieniu podlega 
informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów 
urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, 
stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Za umieszczanie informacji na 
BIP jest odpowiedzialny zastępca dyrektora CKU ds. kształcenia dorosłych, czego jednak  nie 
ustalono w formie pisemnej  (np. w zakresie czynności), natomiast aktualizacji strony 
internetowej dokonuje dyrektor. 

6. Brak dat sporządzenia zakresów czynności dla pracowników niepedagogicznych. Mimo 
odwoływania się w aktach wewnętrznych do zakresów czynności nauczycieli, dokumenty takie 
posiadają wyłącznie pracownicy niepedagogiczni oraz ci nauczyciele, którym powierzono 
dodatkowe czynności lub funkcje. Kilkumiesięczna rozbieżność czasowa pomiędzy 
powierzeniem pracownikowi stanowiska a przyjęciem przez niego zakresu czynności. Zgodnie 
z §34 statutu CKU obowiązki i zadania nauczycieli i innych pracowników niebędących 
nauczycielami określa zakres czynności ustalony przez dyrektora centrum. W §11 regulaminu 
organizacyjnego zapisano, że wykaz obowiązków i zadań nauczycieli centrum zawierają 
zakresy czynności, które opracowują ich zwierzchnicy służbowi i przekazują do zatwierdzenia 
dyrektorowi, natomiast w §32 – że obowiązki i zadania nauczycieli i innych pracowników nie 
będących nauczycielami określa zakres czynności ustalony przez Dyrektora. (str.6- 8 protokołu) 

Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej (…) – w standardzie „A. Środowisko wewnętrzne, 
3. Struktura organizacyjna” wskazano, że aktualny zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika. 

7. Brak pisemnych oświadczeń w aktach osobowych pracowników o zapoznaniu się 
z regulaminem organizacyjnym, pomimo takiego obowiązku, wynikającego z zarządzenia 
nr 021/5/2008 z 31.07.2008 r. w spr. wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. (str.8 protokołu). Kilkuletnia 
rozbieżność czasowa (dot. nauczycieli) pomiędzy wejściem w życie obowiązku potwierdzenia 
zapoznania się z regulaminem pracy a faktycznym uzyskaniem tego potwierdzenia (str.10 protokołu). 

Prowadzenie teczek osobowych pracowników i nauczycieli pracujących w CKU należy – 
zgodnie z przydziałem zadań – do kierownika działu administracji i bhp. Do niego należy także 
wykonanie zarządzeń w spr. regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy. 

8. Pomimo powołanego stanowiska zastępcy, dyrektor wyznaczał w większości przypadków 
do pełnienia zastępstwa kierownika działu administracji i bhp. Wystawiane przez jednostkę 
faktury podpisywał kierownik działu administracji i bhp z pieczęcią ”Dyrektor CKU w.z. …” 
(st.,9, 29 protokołu) Zgodnie z ustawą z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., 
nr 256 poz. 2572, z późn.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje 
go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska 
wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. 

9. Rejestr skarg i wniosków prowadzony przez jednostkę nie zawiera żadnych zapisów. Tryb 
składania skarg w przypadku naruszenia praw człowieka opisany w statucie CKP odbiega od 
zasad określonych w zarządzeniu wewnętrznym dot. postępowania w sprawie skarg 
i wniosków. (str.10 protokołu) 

10. Niestosowanie w praktyce zasad określonych w procedurze wewnętrznej dot. oceny 
kwalifikacyjnej pracowników samorządowych, tj. zarządzenia nr 021/09/2007 z 24.09.2007 
w spr. sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych CKU  
(m. in. niezachowanie terminu pomiędzy ocenami, inna skala ocen, brak możliwości 
jednoznacznego stwierdzenia czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami oceny 
i poinformowani o jej terminie, dokumentacja przeprowadzonej oceny odbiega od formy 
ustalonej w zarządzeniu). (str.11 protokołu)  
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11. Stwierdzono przypadki niekompletnych akt osobowych pracowników w zakresie dokumentacji 
przyznanych nagród czy ocen okresowych/kwalifikacyjnych, przy czym część uzupełniono 
w trakcie kontroli. Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej jednym z mechanizmów kontroli 
jest dokumentowanie systemu kontroli zarządczej (standard 10. Procedury wewnętrzne, 
instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację 
systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, 
dla których jest niezbędna. Prowadzenie teczek osobowych pracowników należy do zakresu 
czynności kierownika działu administracji i bhp. (str.13 protokołu) 

12. Dyrektor otrzymał nagrodę Starosty Raciborskiego w latach 2009 i 2010. W latach 2009-2011 
przyznano Nagrody Dyrektora m. in. następującym pracownikom (1 raz w roku): C.K. – 3 razy, 
P.Ł. – 3 razy,  S.Z.– 3 razy, J.B. – 2 razy, B.B.– 2 razy, T.M. – 2 razy, A.P. – 2 razy. 

13. Planowano uruchomienie ośrodka nauki jazdy. W 2010 r. skierowano 2 pracowników na kurs 
instruktorski, pokrywając im koszty tego szkolenia, delegacji i egzaminu. Ośrodka do tej pory 
nie uruchomiono.(str.13-15 protokołu) 

14. Brak możliwości powiązania fizycznej likwidacji maszyn i urządzeń z dowodami księgowymi 
dot. dochodów ze złomowania, ze względu na brak szczegółowej dokumentacji. Pomimo zapisu 
w polityce rachunkowości, jednostka nie ewidencjonuje środków trwałych w likwidacji 
(rozłożenie likwidacji w czasie) na koncie pozabilansowym. Brak spójności pomiędzy polityką 
rachunkowości a instrukcją inwentaryzacyjną. (str.16 protokołu) Zgodnie z wewnętrzną polityką 
rachunkowości do czasu fizycznej likwidacji środków trwałych postawionych w stan likwidacji 
ich wartość początkową ujmuje się na koncie pozabilansowym „Środki trwałe w likwidacji” 
(§27 ust. 6), a szczegółowe zasady likwidacji środków trwałych określono w instrukcji 
inwentaryzacyjnej. Na dzień kontroli obowiązującą instrukcją jest dokument wprowadzony 
zarządzeniem nr 021/10/2000 z 02.08.2000 (zał. 1) w spr. wprowadzenia zmian w instrukcjach 
obowiązujących w Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu. W instrukcji nie ma mowy 
o likwidacji środków trwałych. Zarządzenie nr 021/03/2011 z 27.01.2011 r. w spr. 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w §27 ust. 2: „Likwidacja, czyli wycofanie 
środka trwałego z użytkowania może wynikać ze sprzedaży, kradzieży, zużycia lub 
nieopłacalności jego dalszej eksploatacji. Tryb likwidacji środków trwałych jest regulowany 
przez instrukcję inwentaryzacyjną oraz zakładowy plan kont.”. 

15. W ramach kontroli godzin ponadwymiarowych i zastępstw stwierdzono (str. 16-20 protokołu): 
1) niezgodność ilości przydzielonych godzin ponadwymiarowych kadrze kierowniczej 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu w aneksie nr 1 do arkusza organizacyjnego 
na rok szkolny 2011/2012 z wykazami godzin ponadwymiarowych nauczycieli w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu za miesiące od września 2011 r. do sierpnia 2012 r. 
(zestawienia zbiorcze), 

2) dużą liczbę godzin doraźnych zastępstw wypracowanych przez Dyrektora Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu w okresie od 02.09.2011 r. do 26.06.2012 r., 

3) brak procedur regulujących kwestię przydziału godzin doraźnych zastępstw kadrze 
kierowniczej placówki, 

co było niezgodne z obowiązującymi zapisami Uchwały Nr XX/190/2008 Rady Powiatu 
Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających 
wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Raciborski, 
4) dokonywanie wpisów tematów zajęć w dziennikach lekcyjnych przez nauczycieli 

nieprowadzących w danym dniu zajęć lekcyjnych z powodu ich nieobecności, co jest 
niezgodne z art. 42 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 
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5) dokonywanie wpisów tematów zajęć w dziennikach lekcyjnych w sposób uniemożliwiający 
weryfikację realizacji podstawy programowej, czym naruszono art. 39 ust. 1. pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.). 

16. Stosowanie różnych cen tego samego kursu dla różnych uczestników, bez pisemnych 
uregulowań w tym zakresie. (str.20 protokołu) Według §23 statutu CKU – wysokość opłat ustala 
dyrektor placówki, z uwzględnieniem kosztów prowadzenia poszczególnych form 
pozaszkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 15.06.2009 r. 
w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia 
praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. 
nr 99, poz. 828) opłaty nie mogą przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia ustalonych 
w porozumieniu z właściwym organem prowadzącym. Natomiast w aktualnie obowiązującym 
rozporządzeniu z dnia 11.01.2012 (Dz. U. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych zapisano, że wysokość opłat za kształcenie prowadzone w formach 
pozaszkolnych ustala dyrektor publicznej placówki lub ośrodka, w porozumieniu z organem 
prowadzącym. Opłaty nie mogą przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia. 

17. Jednostka nigdy nie realizowała kursu języka hiszpańskiego. (str.20 protokołu) 
18. Jednostka realizowała kursy na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu 

raciborskiego w latach 2009-2010, wraz z cateringiem. Brak szczegółowego opisu faktur za 
wyżywienie uniemożliwia ich powiązanie z konkretnym kursem. Jednostka posiada 
udokumentowane potwierdzenia korzystania z cateringu przez uczestników kursów. (str.21 protokołu) 

19. Stwierdzono przypadki wystawiania faktur za świadczone usługi po upływie 7 dni. (str.21 protokołu) 

Zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w jednostce 
zapisano, że fakturę wystawia się co do zasady ni później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi 
lub wydania towaru, co jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054. z późn. zm.). 

20. W jednostce realizowano kursy artystycznego układania kwiatów w oparciu o opracowany 
program kursu. Zgodnie z programem słuchaczom przysługiwał zestaw niezbędnych materiałów 
do prawidłowego przebiegu kursu. Według przedłożonych faktur dotyczących materiałów 
wykorzystywanych podczas kursu – uczestnicy tych szkoleń pracowali m. in. na kwiatach 
sztucznych. (str.22-23 protokołu) 

21. Uchybienia w zawieranych umowach zlecenia i o dzieło, w tym także z własnymi 
pracownikami jednostki (dot. m. in. umów na realizację kursów, udział w komisjach 
egzaminacyjnych, opracowanie programów kursów, nadzór pedagogiczny nad kursem) 
dotyczące m. in. przedmiotu zawieranych umów, potwierdzania odbioru wykonanych 
usług/dzieł, braku wskazania w umowie osoby reprezentującej zleceniodawcę, braku podpisów 
głównego księgowego na umowach.  (str.23-26, 33 protokołu).  

22. W latach 2009-2010 w jednostce funkcjonował rachunek dochodów własnych. W tym okresie 
występowały dysproporcje w „rozdzielaniu” dochodów realizowanych przez jednostkę 
pomiędzy dochody własne a podlegające odprowadzeniu do budżetu powiatu. (str.26-27 protokołu) 

23. W latach 2009-2011 zawierano umowy (odpłatne i nieodpłatne) z przedsiębiorcami i innymi 
podmiotami na wykonywanie przez uczniów pracy na ich rzecz, w ramach zajęć praktycznych. 
Odpłatność umów dyrektor uzasadnił „zainteresowaniem firmy w zakresie wynajęcia 
nauczyciela wraz z uczniami do swojej działalności”. (str.27-29 protokołu) Zgodnie z ustawą z dnia 
05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, z późn. zm.). 
jednym z zadań publicznych powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest edukacja publiczna. 
Jednocześnie powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej. Zadania powiatu wykonuje zarząd m. in. przy pomocy 
jednostek organizacyjnych powiatu, do których należy także CKU. Jednostki organizacyjne 
powiatu są powiatowymi jednostkami budżetowymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
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27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240, z późn. zm.). Ponadto zgodnie 
z ustawą z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572)  
placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego wchodzą w skład systemu oświaty 
i umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
Jednocześnie w art. 70 ww. ustawy określono zasady odbywania praktycznej nauki zawodu, 
przy czym szczegółowe warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu zawarto w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie praktycznej nauki 
zawodu (Dz. U. 244, poz. 1626; wcześniej rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 01.07.2002 (Dz.U.113.988, z późn. zm.)). Zgodnie z tymi przepisami  zajęcia 
praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich 
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. 

24. W treści części umów nie uwzględniono zapisów nadzorze, bhp, ewentualnych karach 
umownych i odsetkach; brak podpisu głównego księgowego. (str.28 protokołu) 

25. W latach 2009 i 2010 zawarto 2 umowy z przedsiębiorcą na wykonywanie pracy przez uczniów 
na rzecz tej firmy w ramach praktycznej nauki zawodu (nie określono rodzaju tej pracy). 
Z faktur wystawianych przedsiębiorcy wynika, że świadczyli oni prace remontowo-budowlane, 
natomiast przedmiot działalności tego przedsiębiorcy według PKD nie miał związku 
z przedmiotem tej umowy. (str.28 protokołu) 

26. Brak podpisu głównego księgowego na zawartych umowach. (str.28-29 protokołu) Zgodnie z ustawą 
z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podpis 
złożony przez głównego księgowego na dokumentach dotyczących danej operacji świadczy 
o dokonaniu przez niego wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 
z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych. 

27. Nie stwierdzono dokumentów (umów, faktur) potwierdzających realizację części praktycznej 
kursów „gastronomicznych” w firmie zewnętrznej. (str.29 protokołu) 

28. Brak konsekwencji w opisie zasad postępowania, które wymieniono jednocześnie w kilku 
dokumentach, np. wykaz stanowisk upoważnionych do wystawiania faktur. (str.29-30 protokołu) 

29. W porozumieniach z 2009 r. zawartych  m. in. ze szkołami ponadgimnazjalnymi na organizację 
praktycznej nauki zawodu zapisano, że CKU nadzoruje realizacje programów praktycznej nauki 
zawodu, podczas gdy leży to w kompetencji szkoły kierującej uczniów do CKU. (str.30 protokołu) 
Kwestię tę regulowało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.07.2002 
(Dz.U.113.988, z późn. zm.) a obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
15.12.2010 (Dz.U.244.1626) w spr. praktycznej nauki zawodu.  

30. Jednostka w latach 2010-2011 realizowała bezpośrednio lub uczestniczyła w realizacji 3 
projektów z dofinansowaniem unijnym (str.30-31 protokołu) 

31. Nie wszystkie sale zajęć posiadają numerację (str.31 protokołu) 
32. Przyczynami rozwiązania stosunku pracy z wybranymi pracownikami były: reorganizacja 

(wypowiedzenie przez pracodawcę), przejście na emeryturę, rentę (wypowiedzenie 
pracownika), porozumienie stron (str.31-32 protokołu) 

33. W jednostce stosuje się pisemne delegowanie uprawnień, przy czym na części upoważnień 
stwierdzono brak dowodu przyjęcia ich przez pracownika. (str.32 protokołu) Zgodnie z ww. 
standardami kontroli zarządczej „A. Środowisko wewnętrzne 4. Delegowanie uprawnień” – 
przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. 

34. Dzienniki zajęć z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych a także z uczniami kształcącymi się na 
kierunku „technik architektury krajobrazu” zawierają zapisy dotyczące prowadzonych zajęć. 
(str.32-33 protokołu)  

35. Nierzetelne sporządzanie informacji dodatkowych do arkusza organizacyjnego w zakresie 
kwalifikacji nauczycieli. (str.33 protokołu)  
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36. Zdawalność egzaminów w latach szkolnych 2008/2009-2011/2012 (etap praktyczny) wynosiła 
w zawodach: technik architektury krajobrazu – 17,4%-91,3%; technik administracji – 41,7%-
86,7%; technik informatyk 33,3%-100%. (str.34-35 protokołu)  

37. W jednostce nie prowadzi się książki wyjść prywatnych. (str.35 protokołu) 
38. Nie jest przestrzegana zasada „czystego biurka”, pomimo zaleceń poaudytowych w zakresie 

polityki bezpieczeństwa informacji. (str.35 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) opracować w formie pisemnej czytelne zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze tak, by 

zapewnić otwarty i konkurencyjny proces zatrudniania w jednostce, umożliwiający wybór 
najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy, spełniając jednocześnie standard kontroli 
zarządczej w zakresie jej dokumentowania, 

2) zweryfikować i w razie potrzeby uaktualnić treść wszystkich funkcjonujących w jednostce 
w jednostce aktów wewnętrznych pod kątem podstawy prawnej i zawartości merytorycznej, 
dążyć do ograniczania ilości nowelizacji poszczególnych dokumentów (stosować teksty 
jednolite) oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami wykonującymi czynności kancelaryjne 
związane z tworzeniem i aktualizacją przepisów wewnętrznych, a także przyjąć i stosować 
jednolite zasady dokumentowania faktu zapoznania się pracowników z tymi regulacjami, 

3) zapewnić aktualność (oraz zgodność wersji elektronicznych i papierowych dokumentów) 
informacji we właściwej dla jednostki zakładce Biuletynu Informacji Publicznej, w tym 
w zakresie przeprowadzonych kontroli, oraz w serwisie internetowym www.ckuraciborz.pl 
w celu spełnienia grupy standardów kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji; 
powierzyć w formie pisemnej obowiązki i odpowiedzialność za aktualizowanie tych informacji, 

4) dokonywać aktualizacji aktów wewnętrznych za pośrednictwem dokumentu o tej samej randze, 
którym nastąpiło ustalenie tekstu pierwotnego, 

5) stosować pieczęć nagłówkową z właściwym numerem porządkowym nieruchomości, 
6) sporządzać dokumenty w sposób rzetelny i kompletny, w tym używając dat 

odzwierciedlających moment ich sporządzenia/aktualność (dotyczy także zakresów czynności 
pracowników), 

7) w przypadku zmian zakresu czynności, obowiązków lub odpowiedzialności na danym 
stanowisku – niezwłocznie sporządzać stosowne dokumenty i zapoznać pracownikami z tym 
faktem oraz uzyskać potwierdzenie, 

8) uzupełnić brakujące dokumenty w aktach osobowych pracowników oraz wzmocnić nadzór nad 
pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie teczek osobowych w jednostce, 

9) przestrzegać zapisów ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 256 
poz. 2572, z późn.) dot. zastępowania dyrektora w razie jego nieobecności, 

10) zapoznać pracowników z regulaminem organizacyjnym funkcjonującym w jednostce 
i udokumentować ten fakt w aktach osobowych, 

11) przestrzegać zasad dotyczących okresowej oceny pracowników samorządowych, określonych 
w procedurze wewnętrznej i ustawie z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
nr 223 poz. 1458, z późn. zm.), 

12) doprowadzić do zgodności zapisy regulujące te same kwestie, a umieszczone w różnych aktach 
wewnętrznych, 
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13) doprecyzować zasady oraz rzetelnie dokumentować likwidację zbędnych składników majątku 
jednostki, w tym także szczegółowo opisywać operacje na dowodach księgowych (dot. 
wszystkich dowodów księgowych w jednostce), mając na uwadze przepisy  art. 21  ust. 1 pkt. 3  
ustawy  z  dnia  29  września 1994 r.  o  rachunkowości  (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223   
z  późn. zm.), 

14) prowadzić nadzór pedagogiczny zgodnie z zapisami art. 39 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

15) nadzorować pracę nauczycieli w zakresie czasu pracy w myśl zapisów  art. 42 ust. 7a ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późn. zm.), 

16) przestrzegać zapisów Uchwały Nr XX/190/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 
2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających wymiar obowiązkowych godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Raciborski, 

17) bezwzględnie przestrzegać przepisów rozporządzenia wykonawczego do ustawy o systemie 
oświaty w zakresie ustalania kosztów i opłat za kształcenie w formach pozaszkolnych, tj. 
ustalanie wysokości opłat w porozumieniu z organem prowadzącym, a w przypadku 
różnicowania cen kursów dla poszczególnych uczestników – ustalić w formie pisemnej jasne 
zasady w tym zakresie, 

18) przestrzegać właściwego i terminowego dokumentowania sprzedaży, mając na uwadze przepisy 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 
1054. z późn. zm.), 

19) bezwzględnie przestrzegać przepisów w zakresie organizowania i realizacji praktycznej nauki 
zawodu, w szczególności zaprzestać zawierania umów z pracodawcami w przypadku uczniów 
kierowanych do CKU przez inne szkoły (na podstawie porozumień z tymi szkołami) w celu 
zorganizowania kształcenia praktycznego, 

20) bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) i ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) – w zakresie zasad funkcjonowania 
jednostki budżetowej powiatu, oraz ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 
2004 r., nr 256 poz. 2572, z późn.) i aktów wykonawczych – w zakresie zadań ustawowych 
CKU, a także przestrzegać zasady dokonywania wydatków w sposób celowy, 

21) przedkładać do podpisu głównemu księgowemu umowy, z których wynikają skutki finansowe 
dla jednostki, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 
poz. 1240, z późn. zm.), 

22) w treści zawieranych umów uwzględniać niezbędne zapisy zabezpieczające jednostkę przed 
ewentualnymi negatywnymi skutkami finansowymi i prawnymi (np. kary umowne, odsetki, 
odpowiedzialność za nadzór itp.) oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi 
za przygotowywanie projektów i realizację umów; 

23) przed zawieraniem umów z przedsiębiorcami – weryfikować ich wiarygodność pod kątem 
przedmiotu umowy, np. za pośrednictwem elektronicznej Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, 

24) uzupełnić oznakowanie sal i innych pomieszczeń w jednostce, jednokrotnie stosując dany 
numer, 

25) sporządzać rzetelne i kompletne informacje i dokumenty związane z arkuszem organizacyjnym, 
w szczególności w zakresie kwalifikacji nauczycieli, 

26) przestrzegać zasady „czystego biurka”. 
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ponadto należy: 
27) rozważyć przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej przez wszystkich 

pracowników bądź przez ich reprezentatywną grupę, co daje większą możliwość uzyskania 
obiektywnej oceny tego systemu, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej oraz zarządzeniem 
Starosty Raciborskiego nr 199/2011 z dnia 28.12.2011 r. w spr. zasad funkcjonowania kontroli 
zarządczej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Raciborskiego, 

28) rozważyć określenie w formie pisemnej zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
dla nauczycieli, bądź zweryfikować i dostosować zapisy aktów wewnętrznych do stanu 
obowiązującego w jednostce, mając jednak na uwadze komunikat 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) 

29) rozważyć opracowanie pisemnych zasad przydziału godzin doraźnych zastępstw pracownikom 
pedagogicznym, w tym kadrze kierowniczej i zapoznać z nimi wszystkich pracowników, 

30) przestrzegać dokumentowania systemu kontroli zarządczej w jednostce, zgodnie ze standardem 
kontroli zarządczej „C. Mechanizmy kontroli zarządczej. 10. Dokumentowanie systemu kontroli 
zarządczej”. 
Ze względu na materiał dodatkowy, przedłożony pismem nr CKU.0910.12.1.2012.AB z dnia 

30.11.2012 r., zalecenia w zakresie wniosku stwierdzonego w pkt 21 zostaną Panu przedstawione 
w odrębnym piśmie. 

Ponadto należy przedłożyć kompletne pisemne rozliczenie wydatków poniesionych w związku 
z planem uruchomienia ośrodka szkolenia kierowców, wraz z kserokopiami dowodów księgowych 
(potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) oraz uzasadnieniem celowości tych wydatków, 
popartym stanem formalno-prawnym aktualnym na moment planowania i realizacji poszczególnych 
etapów tego przedsięwzięcia – do dnia 9 stycznia 2013 r. 

Zgodnie z §11 ust. 3 zarządzenia 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 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. A/a 


