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Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Raciborzu 

 
 
dotyczy: dodatkowe zalecenia pokontrolne 
 
 

Nawiązując do pisma nr 1711.15.2012 z 21 grudnia 2012 r. przekazuję poniżej zalecenia 
pokontrolne w zakresie wniosku nr 21, z poleceniem natychmiastowego i skutecznego ich 
wdrożenia. 

1. Przestrzegać zapisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.), w szczególności art. 22, który mówi, że przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a także 
art. 128, mając na uwadze, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje 
w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym 
do wykonywania pracy. Mając na uwadze powyższe należy: 
1) zaprzestać zawierania umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami w przypadku gdy: 

a) realizacja tych umów (np. prowadzenie zajęć na kursie) odbywałoby się w czasie 
wykonywania przez nich pracy z tytułu nawiązanego stosunku pracy (dotyczy 
pracowników na stanowiskach urzędniczych oraz nauczycieli; także zakazu łączenia 
zajęć kursowych z zajęciami praktycznej nauki zawodu dla uczniów kierowanych 
do CKU na podstawie porozumień zawieranych z innymi szkołami), 

b) prace objęte taką umową są tożsame z czynnościami podejmowanymi przez pracownika 
w ramach łączącego strony stosunku pracy (praca tego samego rodzaju, wykonywana na 
rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w czasie i miejscu przez niego 
wskazanym); wówczas należy przyjąć, że są one wykonywane przez pracownika w 
ramach łączącego strony stosunku pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami takimi jak 
praca w godzinach nadliczbowych, przestrzeganie norm czasu pracy, prawa pracownika 
do wypoczynku etc., regulowanymi odpowiednio przepisami Kodeksu pracy (Dział VI 
i Dział VII) oraz Rozdział V i VII ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
nauczyciela (t. j. Dz. U. 2006 nr 97, poz. 674, z późn. zm.); przykładem takich umów 
jest realizacja wykładów/szkoleń z zakresu BHP podczas organizowanych przez CKU 
kursów przez pracownika, do którego zadań w ramach stosunku pracy należy obszar 
szkoleń z BHP lub też realizacja zajęć na kursie florystycznym przez nauczyciela, który 
w ramach stosunku pracy prowadzi zajęcia z florystyki dla uczniów w ramach 
praktycznej nauki zawodu, 

c) w okresie realizacji takiej umowy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego 
z tytułu zawartej umowy o pracę. Stanowi to bowiem naruszenie prawa pracownika 
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do odpoczynku, a ponadto zatrudnienie pracownika na urlopie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, jeśli jej przedmiotem ma być praca tego samego rodzaju co wcześniej 
umówiona (wynikająca z umowy o pracę), stanowi kontynuację stosunku pracy 
ze wszystkimi tego konsekwencjami takimi jak praca w godzinach nadliczbowych, 
przestrzeganie norm czasu pracy, prawa pracownika do wypoczynku etc., regulowanymi 
odpowiednio przepisami Kodeksu pracy. 

2) niezwłocznie doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem umowy o pracę zawarte 
z tym samym pracownikiem jednostki (umowa z kierownikiem działu administracji i bhp 
oraz umowa o pracę na stanowisku nauczyciela), ponieważ pomimo spełnienia zasadniczego 
warunku zawierania odrębnych umów o pracę między tymi samymi podmiotami, jeśli ich 
przedmiotem ma być praca innego rodzaju niż wcześniej umówiona, to zachodzi kolizja 
czasu pracy z tytułu tych umów, 

3) wypracować zasady potwierdzania wykonania przedmiotu umowy cywilnoprawnej przez 
pracowników jednostki w stosunku do zleceniobiorców / wykonawców, pomiędzy którymi 
istnieje stosunek pokrewieństwa, mając na uwadze standardy kontroli zarządczej w zakresie 
przestrzegania wartości etycznych przez osoby zarządzające i pracowników (komunikat 
Ministra Finansów nr 23 w spr. standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych z dnia 16 grudnia 2009 r.; Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), 

4) przestrzegać zasady, że w przypadku gdy zawierane z pracownikiem umowy cywilnoprawne 
nie spełniają przesłanek określonych jak dla umowy o pracę, a pracodawca potraktuje 
niepozostawianie pracownika do jego dyspozycji jako usprawiedliwioną nieobecność 
w pracy (przerwę, a nie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych 
określonych w art. 100 Kodeksu pracy w zw. z art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. – Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm. – o pracownikach 
samorządowych i art. 91 c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – t.j.  Dz. U. z 2006 nr 97 poz. 
674 z późn. zm. – Karty nauczyciela), to i tak nie powinien wypłacać pracownikowi 
wynagrodzenia, ponieważ pracownik nie świadczył pracy w ramach stosunku pracy. 
„Odpracowanie” przez pracownika usprawiedliwionych przerw w pracy w dniu wolnym od 
pracy lub w innym dniu pracy niż dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
(pozostanie „po godzinach”), prowadzić będzie do konieczności udzielenia przez 
pracodawcę pracownikowi innego dnia wolnego, albo konieczność wypłaty dodatku, 
zgodnie z art. 151 (1) i nast. Kodeksu pracy. Zatem odpracowanie takiej przerwy jest 
możliwe w zasadzie tylko tego samego dnia. 

2. Przestrzegać zapisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 
z późn. zm.), w szczególności: 
1) art. 734, w zakresie umów zlecenia, z którego treści wynika, że przez umowę zlecenia 

przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej 
dla dającego zlecenie. Charakter umowy zlecenia polega na tym, że w przeciwieństwie 
do umowy o pracę, miejsce i czas wykonywania umowy leży w gestii przyjmującego 
zlecenie, a ten nie może zrealizować jej w czasie wykonywania czynności z tytułu zawartej 
umowy u pracę u pracodawcy, który jest jednocześnie zleceniodawcą.  

2) art. 108 w związku z art. 103 w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych przez 
dyrektora CKU, a co za tym idzie – zaprzestanie zawierania takich umów z samym sobą 
(występowanie jednocześnie w roli zlecającego i wykonawcy) bez wyraźnego umocowania 
lub potwierdzenia umocowania do dokonania takiej czynności przez Zarząd Powiatu, 
zwłaszcza na realizację nadzoru pedagogicznego, który i tak stanowi jeden z podstawowych 
zadań dyrektora jednostki (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t. j. Dz. U. z 2004 r, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);  

Biorąc pod uwagę zalecenia opisane w pkt 2, umowy cywilnoprawne zawarte z dyrektorem 
CKU w latach 2009-2012 są nieważne gdyż zawarto je bez stosowanego umocowania.  
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W związku z tym zobowiązuje się dyrektora CKU w Raciborzu do niezwłocznego podjęcia 
skutecznych działań zmierzających do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia z tytułu tych umów. 

3. Przestrzegać zapisów art. 149 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 1998 
nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w zakresie prowadzenia prawidłowej i rzetelnej ewidencji czasu 
pracy pracownika w celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń 
związanych z pracą oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 
nr 62, poz. 286). Tym samym należy zaprzestać podwójnej ewidencji czasu pracy pracowników 
w postaci „indywidualnych rozliczeń czasu pracy”, które w praktyce nie są spójne z „rocznymi 
kartami ewidencji czasu pracy”. Ewidencję czasu pracy należy prowadzić na bieżąco i w sposób 
kompletny, tak by ewentualny dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych mógł zostać 
wypłacony pracownikowi w najbliższym terminie płatności po wykonaniu tej pracy. Należy 
bezwzględnie i niezwłocznie wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za 
prowadzenie dokumentacji pracowniczej, mając na uwadze przepisy art. 68 i art. 69 ust.1 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn.zm.). 

4. Przestrzegać zapisów art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 
z 2006 nr 97, poz. 674 z późn.zm.) w zakresie ewidencji czasu pracy nauczycieli należy 
co oznacza, że zajęcia i czynności w ramach czasu pracy nauczyciela należy rzetelnie 
rejestrować w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć. 

5. Rzetelnie prowadzić dokumentację kursową, zwłaszcza czuwać nad spójnością 
harmonogramów zajęć, które powinny odzwierciedlać faktyczny czas realizacji zajęć, z innymi 
dokumentami związanymi z czasem pracy pracowników/zleceniobiorców czy dziennikami 
lekcyjnymi/zajęć.  

 
Ponadto stwierdzone w trakcie kontroli liczne uchybienia i nieprawidłowości świadczą o 

ograniczonym i niewystarczającym stopniu funkcjonowania kontroli zarządczej w Pana jednostce. 
Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.) kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia 
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Do 
obowiązków dyrektora należy zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej, ponieważ to on jest odpowiedzialny za właściwe zorganizowanie i kierowanie 
działalnością CKU w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zasadami gospodarowania środkami 
publicznymi. Biorąc pod uwagę powyższe należy podjąć natychmiastowe i skuteczne działania w 
celu poprawy stanu kontroli zarządczej w CKU, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w 
których przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia i nieprawidłowości. Efekty tych działań 
będą uwzględniane m. in. w ocenie pracy dyrektora, a  ich niewykonanie bądź niepełna realizacja 
skutkować będzie konsekwencjami z tytułu odpowiedzialności pracownika oraz kierownika 
jednostki sektora finansów publicznych. 

Przypominam jednocześnie, że zarówno pracownicy samorządowi jak i nauczyciele 
zatrudnieni w jednostce są pracownikami tzw. sektora publicznego, od których wymagana jest 
staranność wyższa niż należyta w zakresie wykonywania przez nich obowiązków służbowych oraz 
określona postawa etyczno-moralna. Podstawowy zakres obowiązków pracowników 
samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) a nauczycieli, w tym także dyrektora – ustawa z dnia z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 nr 97, poz. 674 z późn.zm.). Przestrzeganie 
tych przepisów jest nie tylko wymogiem prawnym ale jednocześnie wpływa na wizerunek 
konkretnej jednostki, a pośrednio także na wizerunek i reputację jednostki samorządu 
terytorialnego, jaką jest powiat. 
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Zgodnie z §11 ust. 3 zarządzenia 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. aa. 


