
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 23-04-2021

Znak: FN.IV.431.5.2021

 
Pani
Anna Żak
Świętokrzyski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Działalność finansowo – gospodarcza jednostki oraz proces realizacji 
budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków w Kielcach1 w 2020 r.

Okres objęty kontrolą: Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Zespół kontrolerów: Dariusz Sierpień – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów 

i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 
przewodniczący zespołu kontrolnego – upoważnienie do kontroli 
nr 42/2021 z dnia 12.02.2021 r.;
Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki w Wydziale 
Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach – członek zespołu – upoważnienie do kontroli nr 43/2021 
z dnia 12.02.2021 r.

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli:

Od 17 do 26 lutego 2021 r.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia
kontroli:

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej2 Wojewoda kontroluje organy 
rządowej administracji zespolonej w województwie. 
Wystąpienie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 47 
ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Ocena stanu 
faktycznego 
wynikająca z ustaleń 
kontroli:

Kontrolę procesu realizacji budżetu w układzie tradycyjnym 
w 2020 roku oceniono pozytywnie. Realizację budżetu w układzie 
zadaniowym w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie 
z uchybieniami. Ocena ogólna ustalona została w oparciu 

1 Dalej: WUOZ w Kielcach, Urząd lub Jednostka.
2 T.j.: Dz. U. Nr z 2020 r., poz. 224.



o przedstawione poniżej wnioski i oceny cząstkowe oraz o przyjęte 
w Wydziale3 kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych4.

Procedury 
wewnętrzne:

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem budżetu zadaniowego 
oraz kontroli zarządczej w WUOZ w 2020 roku uregulowane zostały 
w stosownych zarządzeniach Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków dotyczących uprawnień, a także obowiązków 
i odpowiedzialności pracowników w zakresie wykonywania czynności 
związanych z realizacją budżetu zadaniowego. Nadzór nad realizacją 
budżetu zadaniowego sprawowała Pani Anna Żak - Świętokrzyski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków5.
Obowiązki w zakresie planowania, wykonywania i sprawozdawczości 
budżetowej w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym powierzono 
głównemu księgowemu Jednostki – Panu Michałowi Woźniakowi. 
Ponadto w okresie 2020 roku osobą odpowiedzialną za gromadzenie, 
zliczanie i  przekazywanie danych w zakresie planowania, 
sprawozdawczości i  informacji dotyczących budżetu zadaniowego 
był pracownik Jednostki st. inspektor ds. organizacyjnych. W zakresach 
czynności służbowych ww. osób znajdują się stosowne zapisy 
zobowiązujące je do wykonywania czynności dotyczących realizacji 
i monitoringu budżetu zadaniowego.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się funkcjonowanie procedur dotyczących zasad 
planowania, monitorowania oraz realizacji planu finansowego 
w układzie tradycyjnym i zadaniowym.

Realizacja zaleceń 
pokontrolnych z 2018 
roku

W wystąpieniu pokontrolnym z 2018 roku w części dotyczącej 
Monitorowania realizacji budżetu zadaniowego kontrolujący stwierdzili, 
że: 
• w Załączniku nr 1 -  Procedury pracy związanej z budową budżetu 
zadaniowego i gromadzeniem danych dotyczących jego realizacji 
na rok 2010, w pkt II oraz pkt III nie została zaktualizowana podstawa 
prawna oraz część informacji ogólnych dotyczących realizowanego 
budżetu zadaniowego.
• struktura układu realizowanego budżetu zadaniowego niezgodna była
 z obowiązującym w 2017 roku stanem faktycznym na poziomie 
podzadania i działania oraz mierników monitorujących ich realizację. 
• w Zarządzeniu nr 4/2017 - do Polityki rachunkowości nie podano zasad 
funkcjonowania konta 990, czym naruszono przepisy art. 10 ust. 1 pkt 3 
lit. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
• zasady rachunkowości WUOZ wprowadzone Zarządzeniem nr 10 
z dnia 30 sierpnia 2010 r. ŚWKZ6 opracowano m.in. w oparciu o ustawę 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223), który do dnia kontroli w 2018 roku nie został 
zaktualizowany.    

3 Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
4 Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach na 2021 rok.
5 zwany dalej: ŚWKZ lub Kierownik jednostki.
6 w sprawie określenia polityki rachunkowości, planu kont oraz obowiązujących zasad klasyfikacji zdarzeń w Wojewódzkim 
Urzędzie  Ochrony Zabytków w Kielcach.



• aneks nr 5 do Zarządzenia nr 13/2011 ŚWKZ w sprawie prowadzenia 
instrukcji i obiegów dokumentów nie zawierał wykazu osób 
uprawnionych do akceptacji dokumentów finansowych pod względnym 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym, a także nie zawierał wzoru 
podpisów ww. osób. 
      W trakcie kontroli bieżącej stwierdzono niewykonanie części zaleceń 
oraz brak aktualizacji wartości osiąganych mierników w trakcie 
2020 roku. Obowiązek monitorowania wartości mierników przez osoby 
odpowiedzialne wynikał m.in. z treści Regulaminu Organizacyjnego 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia nr 6/2017 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dnia 20 marca 2017 r.7 Zapisy, o których 
mowa powyżej szczegółowo ujęto w §26 (pkt 12, 20, 22, 49 i 50) 
ww. Regulaminu – Rozdział V Organizacja zadań urzędu w wydziałach. 
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem w 2020 roku w WUOZ 
w Kielcach budżetu zadaniowego do dnia 11 marca uregulowane były  
Zarządzeniem ŚWKZ nr 19/2016 z dnia 16 września 2016 roku8  
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 13/2010 
Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
z dnia 29 października 2010 roku9, jak również w Załączniku 
nr 1 do wspomnianego Zarządzenia. 
Od dnia 12 marca 2020 roku funkcjonowało nowe Zarządzenie 
Nr 11/2020  z dnia 12 marca 2020 roku 10w sprawie kontroli zarządczej. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Ocena cząstkowa: Realizację zaleceń pokontrolnych ocenia się pozytywnie 
z nieprawidłowościami.

Plan finansowy: W oparciu o zapisy i kwoty wynikające z decyzji Wojewody 
Świętokrzyskiego ustalającej budżet Jednostki na 2020 r. Kierownik 
Jednostki sporządził plan finansowy w układzie tradycyjnym 
i zadaniowym dla dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych.

Plan finansowy wydatków WUOZ w Kielcach na 2020 r. w dziale 
921/Funkcji 9/ Zadaniu 9.1.W wynosił ogółem 3.703.000,00 zł, z czego:

 w rozdziale 92120 – 183.000,00 zł,
 w rozdziale 92121 – 3.520.000,00 zł. 

Zmiany dokonane w planie finansowym po stronie wydatków 
Jednostki na przestrzeni 2020 r. w układzie tradycyjnym nie skutkowały 
zmianami mierników stopnia realizacji celów na poziomie zadania, 
podzadania i działania w planie wydatków sporządzonym w układzie 
zadaniowym. Kontrola procesu zmian dokonanych w planie 
finansowym WUOZ w budżecie tradycyjnym oraz zadaniowym 
nie wykazała nieprawidłowości w zakresie legalności ich dokonania. 
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonywał 
przeniesień stosownie do udzielonego Zarządzeniem nr 19/2016 

7 W sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.
8 W sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 13/2010 ŚWKZ.
9 W sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach, zwane dalej: 
Zarządzenie Nr 13/2010 obowiązujące do dnia 11 marca 2020 roku.
10 Zarządzenie Nr 11 z dnia 12 marca 2020 roku WSKZ w sprawie kontroli zarządczej obowiązujące od 12 marca 2020 roku.



Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2016 r.11 upoważnienia. 
Porównanie zapisów konta 980 z kolejno wydawanymi decyzjami 
wprowadzającymi zmiany w planie finansowym Jednostki w 2020 roku 
nie wykazało różnic.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą 
3.553.000,00 zł, co znajduje potwierdzenie w sprawozdaniach 
finansowych Rb2812 i RB-BZ1 za 2020 r. oraz w ewidencji księgowej 
kont 980 i 990.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności zmian 
dokonanych w planie finansowym.

Realizacja budżetu 
zadaniowego:

Z dokumentów źródłowych, tj. formularza BZCM (plan), analizy 
opisowej (zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody 
Świętokrzyskiego w Kielcach) oraz sprawozdania RB-BZ1 za rok 2020 
(plan i wykonanie) wynika, że wykonanie wartości mierników 
w stosunku do ich wartości zaplanowanej dla podzadania i działania 
kształtowało się następująco:

 podzadanie 9.1.1.W => cel: Poprawa stanu zachowania 
zabytków; przyjęty miernik: Stosunek liczby wykonanych prac 
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w danym roku do liczby 
obiektów znajdujących się w rejestrze (w %; w szt./szt.). Zaplanowana 
wartość miernika na 2020 r. wynosiła 0,96%, 186/19306,  natomiast 
wykonanie wyniosło 0,94%, 185/19495. Powyższa różnica pomiędzy 
zaplanowaną wartością miernika, a jego wykonaniem spowodowana 
była mniejszą liczbą wniosków o wydanie pozwoleń na przeprowadzenie 
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytkach. 
 podzadanie 9.1.1.W => cel: Zapewnienie prawidłowości 
wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu 
zabytków; przyjęty miernik: Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli 
i oględzin zabytków do liczby  zabytków wpisanych do rejestru 
w (szt./1 zabytek; w szt./szt.). Zaplanowana wartość miernika na 2020 r. 
wynosiła 430/19306, natomiast wykonanie wyniosło 417/19495. 
Powyższa różnica pomiędzy zaplanowaną wartością miernika, a jego 
wykonaniem spowodowana była mniejszą ilością wniosków o wydanie 
pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 
i robót budowlanych przy zabytkach oraz w otoczeniu zabytku 
(lub uzgodnień), a tym samym oględzin i kontroli przy obiektach 
zabytkowych oraz w otoczeniu zabytku, jak również ilością wydanych 
w tym zakresie decyzji.

 podzadanie 9.1.1.W => cel: Poprawa stanu zachowania 
zabytków; przyjęty miernik: Stosunek liczby wykonanych prac 
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w danym roku do liczby 
obiektów znajdujących się w rejestrze. Zaplanowana wartość miernika 

11 W sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych objętych budżetem Wojewody Świętokrzyskiego
 do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych (ze zm.)
12 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 do 31.12.2020.



na 2020 r. wynosiła 0,96%, 186/19306, natomiast wykonanie wartości 
miernika wyniosło 0,94%,185/19495. Powyższa różnica pomiędzy 
zaplanowaną wartością miernika, a jego wykonaniem spowodowana 
była mniejszą ilością oględzin i kontroli na prowadzenie wszelkich prac 
przy obiektach zabytkowych oraz w otoczeniu zabytku wynika 
z mniejszej ilości złożonych wniosków, oraz ilości wydanych 
w tym zakresie decyzji.

 działanie 9.1.1.4.W => cel: Wsparcie utrzymania i poprawy stanu 
zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych; przyjęty miernik: 
Liczba (a) ruchomych obiektów zabytkowych (w szt.), liczba (b) 
nieruchomych obiektów zabytkowych (w szt.) przy których wykonano 
prace konserwatorskie. Zaplanowana wartość miernika na 2020 r. 
wynosiła 103+30, natomiast wykonanie wyniosło 100+61. Powyższa 
różnica pomiędzy zaplanowaną wartością miernika, a jego wykonaniem 
spowodowana była zmniejszoną liczbą składanych wniosków 
o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
itp., przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jak również 
zmniejszoną liczbą składanych ofert na realizację zadań publicznych 
z zakresu ochrony dóbr kultury.
 działanie 9.1.1.4.W => cel: Zapewnienie prawidłowości 
wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu 
zabytków; przyjęty miernik: Liczba wydanych pozwoleń na prace 
konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach w danym roku 
(w szt.). Zaplanowana wartość miernika na 2020 r. wynosiła 1080, 
natomiast wykonanie wyniosło 1515. Powyższa różnica pomiędzy 
zaplanowaną wartością miernika, a jego wykonaniem spowodowana 
była zwiększoną liczbą wydanych pozwoleń.
Zaistniałe różnice pomiędzy planowaną a osiągniętą wartością 
mierników, z wyjątkiem ostatniego ww., spowodowane była mniejszą 
ilością złożonych wniosków o wydanie pozwoleń na prowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 
oraz w otoczeniu zabytku (lub uzgodnień), a tym samym mniejszą 
ilością oględzin i kontroli przy obiektach zabytkowych oraz w otoczeniu 
zabytku, jak również ilością wydanych w tym zakresie decyzji. 

W trakcie kontroli ustalono, że Jednostka w 2020 r. nie dokonała 
aktualizacji wartości osiągniętych mierników. 

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie procesu 
realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz pozytywnie 
z uchybieniami  monitorowanie wartości osiąganych mierników.

Sprawozdawczość 
oraz wydatki:

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-BZ1 oraz 
w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetu państwa Rb-28 
za 2020 rok  Jednostka wydatkowała kwotę 3.549.583,35 zł.
Różnica pomiędzy środkami otrzymanymi z budżetu Wojewody 
Świętokrzyskiego a poniesionymi wydatkami (w dziale 921 Rozdziałach 
92120 i 92121/Funkcji 9, Zadaniu 9.1.W) stanowiła kwotę 3.416,65 zł. 
Powyższe zgodne jest z dokumentacją źródłową Jednostki, ewidencją 



analityczną kont 223, 980 oraz 990. Sprawozdania roczne RB-BZ1 
za 2020 r. WUOZ zostało sporządzone w szczegółowości wymaganej 
przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym13  
i zawierały dane wynikające z ewidencji księgowej jednostki 
oraz rejestrów merytorycznych  prowadzonych działań 
dla poszczególnych Wydziałów. Dane wykazane w sprawozdaniach 
w zakresie wysokości planowanych i poniesionych wydatków były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej dla kont 130, 980 
i 990 oraz były równe kwotom wydatków wykazanych w sprawozdaniu 
Rb-28 za 2020 rok. Opisane powyżej sprawozdania złożono 
do ŚUW w wymaganych terminach.
      W związku faktem, że w WUOZ w 2020 roku realizowano tylko 
jedno działanie (9.1.1.4.W) w układzie budżetu zadaniowego odstąpiono 
od zamieszczania adnotacji dotyczącej numeru działania budżetu 
zadaniowego w programie finansowo-księgowym (ESPEER) 
oraz na dowodach księgowych Jednostki. Powyższą zmianę 
wprowadzono Zarządzeniem nr 2/2017 (§3) Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Sprawdzono wydatki zrealizowane na przestrzeni całego roku 2020, 
które zaewidencjonowane zostały w rozdziale 92120, paragrafach: 4170, 
4210, w rozdziale 92121, paragrafach: 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 
4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4550, 6060. Poddane kontroli dowody 
finansowo-księgowe ujęte zostały w prowadzonej w Jednostce ewidencji 
księgowej i uregulowane były terminowo oraz w pełnej wysokości. 
Skontrolowane dowody źródłowe każdorazowo sprawdzano przed 
ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 
oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione 
z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej. 
Na powyższą okoliczność sporządzono tabelaryczne zestawienia 
z wyszczególnieniem skontrolowanych dokumentów. Zestawienia 
podpisane przez kontrolujących załączono w formie kopii 
elektronicznych do akt kontroli. 
Porównanie zapisów konta 130 i 201 z danymi wykazanymi 
w ww. sprawozdaniach  nie wykazało różnic.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie 
sprawozdawczości budżetowej oraz wydatkowania środków 
budżetowych.

Monitorowanie 
realizacji budżetu 
zadaniowego oraz 
zarządzenia 
wewnętrzne 
regulujące realizację 
budżetu zadaniowego: 

  Z okazanej kontrolującym dokumentacji źródłowej WUOZ 
oraz wyjaśnienia udzielonego przez Głównego Księgowego Jednostki 
w dniu 25 lutego 2020 r. wynika, że w okresie objętym kontrolą pomiar 
wartości mierników dokonywany był jednorazowo na koniec roku 
obrotowego. W trakcie roku nie dokonywano zmian/korekt wartości 
mierników na poziomie podzadania i działania. Ustalono, że Kierownicy 
poszczególnych wydziałów merytorycznych WUOZ na podstawie 
prowadzonych rejestrów, spisów spraw oraz wykazów przedłożyli 
w terminie do 8 lutego 2021 roku do inspektora ds. organizacyjnych 

13 (Dz.U. z 2018 poz. 1793 ze zm.).



Urzędu stosowne sprawozdania dotyczące osiągniętych wartości 
mierników na poziomie podzadania i działania. Następnie osoba 
odpowiedzialna za koordynowanie budżetu zadaniowego na podstawie 
uzyskanych informacji wyliczała wartości mierników dla realizowanego 
podzadania i działania. Końcowy dokument dotyczący analizy 
wykonania mierników przedkładany był do akceptacji Kierownikowi 
Jednostki.
Dane wykazane w sprawozdaniu rocznym RB-BZ1 z wykonania 
wydatków budżetu państwa oraz środków europejskich w układzie 
zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 r., a także 
w rocznej analizie opisowej do sprawozdania sporządzonej w dniu 
24 lutego 2021 roku są zgodne z danymi wykazanymi w ewidencji 
księgowej kont: 130, 980, 998 oraz 990. 
W Zarządzeniu nr 4/2017 nie podano zasad funkcjonowania konta 990, 
czym naruszono przepisy art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości. Ustalono, że zasady (polityka) 
rachunkowości WUOZ wprowadzone Zarządzeniem wewnętrznym 
nr 10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. ŚWKZ  opracowano m.in. w oparciu 
o następujący adres publikacyjny ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości: (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223), który do dnia 
kontroli nie został zaktualizowany.  Przedstawiony do kontroli aneks 
nr 5 do Zarządzenia nr 13/2011 ŚWKZ w sprawie prowadzenia 
instrukcji i obiegów dokumentów nie zawierał wykazu osób 
uprawnionych do akceptacji dokumentów finansowych pod względnym 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym, a także nie zawierał wzoru 
podpisów ww. osób. Z informacji pokontrolnej14 wynika jednak, 
że „aktualny wykaz wzorów podpisów oraz stanowisk uprawnionych 
do akceptacji dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz 
merytorycznym został wprowadzony aneksem nr 6 do Zarządzenia ŚWKZ 
nr 13/2011 obowiązującym od 2 lipca 2018 r. W związku z dużą rotacją 
pracowników jednostki od tego czasu zarządzenie nr 13/2011 ŚWKZ 
z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli
 i obiegu dokumentów obowiązujących w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony Zabytków w Kielcach było aneksowane jeszcze czterokrotnie, 
a każdy aneks do zarządzenia zawiera wzór podpisu osób 
uprawnionych.”

Ocena cząstkowa: Realizację monitoringu budżetu zadaniowego oceniono pozytywnie 
z uchybieniami.

Rozliczenie zużycia 
paliwa w 
samochodach 
służbowych:

Jednostka w 2020 roku była w posiadaniu trzech samochodów 
służbowych:

• Kia Cee’d o nr rejestracyjnym TK 0546L, pojemność silnika 
1582 cm3,   rodzaj paliwa olej napędowy, pojemność zbiornika 53 litry,

• Suzuki Vitara o nr rejestracyjnym TK 1432V,  pojemność silnika 
1373 cm3, rodzaj paliwa benzyna, pojemność zbiornika 47 litrów,

• Dacia Duster w Delegaturze w Sandomierzu o nr rejestracyjnym 
TK 8785W, pojemność silnika 1332 cm3, rodzaj paliwa benzyna, 

14 Pismo Znak:FOK.O.1610.1.2021 z 30 marca 2021 r.



pojemność zbiornika 50 litrów. Skontrolowano karty drogowe 
sporządzone za okres styczeń – czerwiec dla samochodu Kia Cee’d, oraz 
lipiec – grudzień dla samochodu  Suzuki Vitara. Kontrolę 
przeprowadzono w formie tabelarycznej. Tabele załączono do akt 
kontroli. Kontrola prowadzonych przez WUOZ w 2020 roku kart 
drogowych nie wykazała nieprawidłowości. 

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie dokumentowania 
użytkowania samochodów służbowych oraz rozliczania zużycia paliwa.

Kasa: Zasady prowadzenia gospodarki kasowej w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony Zabytków w Kielcach zostały uregulowane zarządzeniem 
wewnętrznym nr 9 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Kielcach 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej dla Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Kielcach. 
W związku z brakiem obrotów gotówkowych w 2020 roku w WUOZ 
nie sporządzano Raportów kasowych co potwierdza analityka konta 
101 – brak zapisów. 

W Jednostce przeprowadzono inwentaryzację kasy na dzień 
31 grudnia 2020 r., podczas której spisano numer i datę ostatniego 
KP i KW, datę założenia książki druków ścisłego zarachowania dla KP, 
KW oraz czeków gotówkowych, ilość kluczy do kasy i kasetki, 
oraz dokumenty znajdujące się w kasie.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 3 do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie gospodarki 
kasowej.

Regulamin 
organizacyjny: 

Regulamin Organizacyjny obowiązujący w 2020 roku w Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach wprowadzony został 
Zarządzeniem Nr 27/2018 r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 11 sierpnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Regulamin stanowi załącznik 
do niniejszego Zarządzenia. Powyższe zarządzenie weszło w życie 
z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 
21 sierpnia 2018 roku.  Regulamin zawiera postanowienia które 
określają podstawę prawną funkcjonowania Jednostki, zasady 
jej funkcjonowania oraz kierowania Urzędem, organizację wewnętrzną, 
informacje o Delegaturze w Sandomierzu, organizację zadań 
w Wydziałach, zasady podpisywania dokumentów i korespondencji, opis 
działalności kontrolnej, zasady udostępniania informacji publicznej, 
zasady przyjmowania skarg i wniosków obywateli, uprawnienia 
i obowiązki pracowników.

Szczegółowy opis funkcjonowania Regulaminu Organizacyjnego 
w Jednostce zawiera załącznik nr 1 do arkusza ustaleń.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się funkcjonujący w Jednostce Regulamin 
Organizacyjny. 



Kontrola zarządcza: Zarządzeniem nr 13/2010 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 29 października 2010 r. 
w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach wprowadzono w WUOZ  
w Kielcach procedury kontroli zarządczej. Zarządzenie 
to zaktualizowano zarządzeniem nr 19/2016 Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 21 września 
2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 13/2010. 
W 2020 roku dokonano zmiany procedur kontroli zarządczej 
Zarządzeniem nr 11/2020 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w  Kielcach z dnia 12 marca w sprawie kontroli 
zarządczej. W powyższych Zarządzeniach nie dokonano identyfikacji 
i analizy ryzyk.
Z uwagi na fakt zakończenia czynności kontrolnych w dniu 26 lutego 
2021 r. nie poddano kontroli oświadczenia Kierownika Jednostki 
o stanie kontroli zarządczej za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania 
planu kontroli za 2020 rok. Termin ich sporządzenia i złożenia upływa 
30 kwietnia 2021 roku. 

Opis procedur dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej 
w Urzędzie zawarto w załączniku Nr 4 do arkusza ustaleń. 

Ocena cząstkowa:
Pozytywnie ocenia się działalność w zakresie procedur dotyczących 
funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dochody oraz 
terminowość ich 
przekazywania:

Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-27 sporządzonym na dzień 
31 grudnia 2020 r. zgodne były z zapisami konta 130 oraz 222 
wg paragrafów. Kontroli poddano terminowość odprowadzania 
dochodów na rzecz Skarbu Państwa, w myśl przepisów zawartych 
w §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 
2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu 
państwa15 i wykazanych we wspomnianym sprawozdaniu. 
W trakcie trwania czynności kontrolnych ustalono, ze poddane kontroli 
dochody uzyskane przez WUOZ w Kielcach w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2020 r.  w rozdziale 92120, paragrafie 0570 oraz 
w rozdziale 92121, paragrafie 0970 należne Skarbowi Państwa. 
Spośród wszystkich sprawdzonych dochodów, stwierdzono 
trzy przypadki przekroczenia wymaganych terminów w 2020 roku: 
- kwota 11,60 zł powinna zostać przekazana do 20 kwietnia, 
a przekazana została 22 kwietnia, 

- kwota 11,60 zł powinna zostać przekazana do 25 czerwca, 
a przekazana została 26 czerwca,

- kwota 11,60 zł powinna zostać przekazana do 20 października, 
a przekazana została 30 października.

Kontroli poddano także terminowość przekazania do ŚUW sprawozdań 
finansowych Rb-27 za wszystkie kwartały 2020 r. Nie stwierdzono 
przekroczeń. Tabele dotyczące terminowości odprowadzania dochodów 
należnych Skarbowi Państwa podpisane przez kontrolujących, 

15 Dz.U. 2018 poz. 2225, z późn. zm.



załączono do akt kontroli.

Ocena cząstkowa:
Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie terminowości 
odprowadzania dochodów należnych Skarbowi Państwa.

Zamówienia publiczne:

Ocena cząstkowa:

WUOZ w Kielcach w 2020 r. przeprowadził jedno postępowanie 
przetargowe - zamówienie o wartości szacunkowej do 30 tys. euro 
na zakup oprogramowania oraz dodatkowych części do serwera Dell 
potrzebnych do wdrożenia serwera pocztowego Microsoft Exchange 
2019. Wartość szacunkowa zamówienia brutto – 31.851, 99 zł. 
W zakresie objętym kontrolą nie wniesiono uwag do sposobu 
przeprowadzania zamówienia publicznego przez WUOZ w Kielcach. 

Szczegółowy opis procedury zamówienia w WUOZ w Kielcach 
znajduje się w załączniku nr 6 do arkusza ustaleń.

Pozytywnie ocenia się przeprowadzenie procedury zamówienia 
publicznego przez WUOZ w Kielcach.

Inwentaryzacja: Ostatnią, pełną inwentaryzację składników majątkowych WUOZ 
metodą spisu z natury przeprowadzono według stanu na dzień 
31 grudnia 2017 r. Kolejna pełna inwentaryzacja składników 
majątkowych, zgodnie z oświadczeniem uzyskanym w trakcie kontroli 
od Głównego Księgowego WUOZ z dnia 18 lutego 2020 r., 
przeprowadzona zostanie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 
W roku 2020 przeprowadzona została okresowa inwentaryzacja kasy 
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Uwagi: Szczegółowe informacje dotyczące kontrolowanych zagadnień 
opisanych w projekcie wystąpienia pokontrolnego zostały zawarte 
w załącznikach do arkusza ustaleń z kontroli16.

Wnioski: Kontrola działalności Jednostki w badanym zakresie nie wykazała 
nieprawidłowości, natomiast nie wykonano w pełni zaleceń 
pokontrolnych z roku 2018. Wobec powyższego należy zaktualizować 
regulamin wewnętrzny Jednostki – zasady (politykę) rachunkowości 
wprowadzone Zarządzeniem wewnętrznym nr 10 z  30 sierpnia 2010 r. 
ŚWKZ do aktualnie obowiązujących przepisów.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli 
w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Zofia Korba

Z-ca Dyrektora Główny Księgowy
Wydział Finansów i Budżetu 
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