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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr 4/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. - zespól kontrolny 
Ministerstwa Środowiska przeprowadził kontrolę problemową w Centrum Informacji 
o Środowisku w zakresie:

• Gospodarki finansowej,
• Realizacji zamówień publicznych w aspekcie przestrzegania przepisów Prawa zamówień 

publicznych.

Ustalenia kontroli opisano szczegółowo w protokole z kontroli podpisanym przez Pana 
Dyrektora w dniu 30.03.2010 r.

Analizując przedstawioną do kontroli dokumentację, zespól kontrolny stwierdzi! niżej 
wskazane uchybienia lub sformułował następujące uwagi:

W zakresie gospodarki finansowej:

W trakcie kontroli realizacji zaleceń w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej, 
wydanych przez Ministra Środowiska w wystąpieniu pokontrolnym (pismo nr BKiAWkr-0943- 
17/1584/08/ag z 31.10.2008 r.), w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w 2008 r. 
stwierdzono, że zalecenia zostały wykonane. Opracowano i wprowadzono w życie 
zarządzeniem Dyrektora Centrum Informacji o Środowisku zmiany do Procedur kontroli 
finansowej oraz Zasady rachunkowości.
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Niezależnie od powyższego kontrola wykazała, że zdarzały się sytuacje braku daty wpływu na 
dokumentach zewnętrznych tj. na fakturach VAT. Podawanie daty wpływu na fakturach 
przychodzących jest istotne z punktu widzenia zachowania terminów płatności, szczególnie gdy 
na fakturze widnieje zapis, że termin płatności wynosi np. 14 dni od daty wpływu faktury.

Ponadto w trakcie kontroli dokumentów źródłowych za 2009 r. kontrolujący stwierdzili:

-  Centrum Informacji o Środowisku ponosiło koszty pocztowe za przesłanie kopii 
dokumentów lub danych drogą pocztową, co jest niezgodne z § 5 i 6 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. 
nr 114, poz. 788). Zgodnie w/w rozporządzeniem opłata o której mowa w § 5 powinna być 
uiszczana przy odbiorze przesyłki. Ponadto w jednym przypadku przesłano kopie 
dokumentów za pośrednictwem poczty, pomimo że wnioskodawca zobowiązał się odebrać je 
osobiście w siedzibie Centrum Informacji;

-  nie wprowadzono do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego tj. miesiąca lipca
2009r., w postaci zapisu zdarzenia, wpłaty kwoty 8,50 zł z tytułu opłaty za udostępnienie 
informacji, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, co jest niezgodne z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.). 
Powyższą kwotę zaewidencjonowano na koncie 101 - Kasa dopiero 07.09.2009r. pod datą 
31.08.2009r., co jest niezgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 
z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy księgi rachunkowe 
powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Ponadto przyjęta do 
kasy wpłata nie została odprowadzona na rachunek bankowy dochodów, co jest niezgodne z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.06.2006r. w sprawie gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu 
postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. nr 116, poz. 
783 ze zm.). Zgodnie z § 17 ust. 1 w/w rozporządzenia „państwowe jednostki budżetowe 
przyjmujące dochody do kasy lub za pośrednictwem poczty obowiązane są do przekazania 
ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek bieżący dochodów. Kwota 8,50 zł 
została zaksięgowana na koncie 130-2-900-90095-69-Wpływy z różnych opłat w dniu 
06.10.2009r. pod datą 21,09.2009r. .
Główny księgowy Centrum Informacji wyjaśnił, że „Przekazanie w/w kwoty na rachunek 
dochodów z rachunku wydatków wynikało z chęci oszczędzenia środków publicznych. (...) 
Z tego powodu podjąłem decyzję o przekazaniu kwoty 8,50 z rachunku wydatków i następnie 
refundację z kasy wydatków na kwotę 8,50 zł. ”.
Należy również zaznaczyć, że obrót gotówkowy może dotyczyć tylko wydatków bieżących 
a nie dochodów budżetowych, co zostało uregulowane w instrukcji kasowej wprowadzonej 
zarządzeniem nr 2 Dyrektora z dnia 20.02.2007r. i procedurach kontroli finansowej 
wprowadzonych zarządzeniem nr 02/2003 Dyrektora Centrum Informacji
z dnia 9.01.2003r.

-  brak ujęcia w ewidencji księgowej należności wynikających z nakazu zapłaty z dnia 
06.07.2006r., co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.06.2006r. 
w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 
i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę 
organizacyjno-prawną (Dz.U. nr 116, poz. 783 ze zm.) i ustawą z dnia 29.09.1994 r.
0 rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W ewidencji księgowej ujęto 
tylko należność główną. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 i 3 w/w rozporządzenia „państwowe 
jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe obowiązane są: prawidłowo
1 terminowo ustalać należności z tytułu dochodów budżetu państwa oraz gromadzonych 
dochodów własnych (...) prowadzić ewidencję dochodów budżetowych oraz dochodów
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własnych według części, działów i rozdzicdów określających rodzaj działalności oraz według 
paragrafów klasyfikacji Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 
o rachunkowości „do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprow>adzió, w 
postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym”. Brak 
ujęcia w ewidencji księgowej zasądzonych odsetek narusza § 7 ust. 8 rozporządzenia 
Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.) 
zgodnie z którym „odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których 
stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału 
w wysokości odsetek należnych na koniec tego łcwartału

W zakresie realizacji zamówień publicznych, w aspekcie przestrzegania przepisów Prawa 
zamówień publicznych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, uważam za wskazane realizację następujących 
zaleceń:

1. Mając na uwadze przestrzeganie terminów płatności wpisywać na fakturach 
przychodzących datę wpływu.

2. Pobieranie opłat za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową winno 
odbywać się według zasad określonych w § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. nr 114, 
poz. 788).

3. Przestrzegać instrukcji kasowej i procedur kontroli finansowej obowiązujących 
w Centrum Informacji o Środowisku w zakresie prawidłowego sporządzania 
i weryfikacji raportów kasowych.

4. Wprowadzać do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każde 
zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie do czego zobowiązuje art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

5. Prowadzić księgi rachunkowe rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco mając na 
uwadze zapisy art. 24 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. 
nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji na temat sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokole oraz 
o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i realizacji zaleceń 
zawartych w tym wystąpieniu -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

Andrzej Kraszewski

Do wiadomości:
Pani Karolina Kulicka -  Dyrektor Departamentu Edukacji

Andrzej Zbyłut

 

 

 
 
 

 

 


