Warszawa, dniaZipca 2013 r.

MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DKSiW-WKiN-094-1/20 13
Egz. Nr

4...

Pan Marian PODZIEWSKI
Woj ewoda Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym ujętej w Planie kontroli do realizacji przez Departament
Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w roku 2013, zatwierdzonym
przez Ministra Administracji i Cyfryzacj i Pana Michała Boniego w dniu 17 grudnia 2012 r. na temat:
Realizacja polilyki kadrowej oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz z kontroli mającej na celu weryfikację niektórych
informacji zawartych w piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przez Pana posła Wojciecha
Penkalskiego i Pana posła Tomasza Makowskiego.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej
1 przez zespół kontrolny MAC w składzie:
-

-

kierownik zespołu
w Wydziale Kontroli i Nadzoru
DKSiW MAC posiadający upoważnienie Nr 23/2013 z dnia 11 marca 2013 r.,
—

-

—

-

-

członek zespołu
w Wydziale Kontroli
i Nadzoru DKSiW MAC posiadający upoważnienie Nr 24/2013 z dnia 11 marca 2013 r.
—

—

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:
A. Realizacja polityki kadrowej ustalenia i ocena:
-

a) przyjętych zasad obsady stanowisk, tj. naboru (rekrutację i selekcję),
b) zasad oceniania zatrudnionego personelu,
c) zasad wynagradzania, czyli motywowanie ekonomiczne do realizacji celów Urzędu,

„Dz. U. Nr 185, poz. 1092.
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d) przyjętych zasad dotyczących kształcenia i rozwoju personelu, czyli realizację programu
inwestowania w potencjał ludzki.
B. Prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
C. Terminowość rozpatrywania skarg i wniosków.
D. Weryfikacja informacji zawartych w piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przez
Szefa Służby Cywilnej Pana Sławomira Marka Brodzińskiego oraz Pana posła Wojciecha
Penkalskiego i Pana posła Tomasza Makowskiego.

Celem kontroli było:
1) Ustalenie stanu faktycznego, a następnie dokonanie oceny realizacji polityki kadrowej pod
względem legalności, rzetelności i gospodarności.
2) Ocena przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
2
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
3 w zakresie przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków.
3) Ustalenie stanu faktycznego w zakresie informacji zawartych w piśmie skierowanym do
Prezesa Rady Ministrów przez Szefa Służby Cywilnej Pana Sławomira Marka Brodzińskiego
oraz Pana posła Wojciecha Penkalskiego i Pana posła Tomasza Makowskiego.
Kontrolą objęto lata 2011

—

2012.

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej oraz otrzymanych pisemnych wyjaśnień zespół
kontrolny ocenił realizację polityki kadrowej oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w 2012 r. w następujący sposób:
I. Nabór pracowników
H.

—

pozytywnie;

Ocenianie zatrudnionego
personalnej pracowników

III. Wynagradzanie,

czyli

—

personelu

oraz prawidłowość

prowadzenia dokumentacji

pozytywnie;

motywowanie

ekonomiczne

do realizacji

celów Urzędu

—

pozytywnie;
IV. Kształcenie i rozwój personelu, czyli program inwestowania w potencjał ludzki
pozytywnie z uchybieniami;
V. Prawidłowość

przyjmowania

i

rozpatrywania

skarg

i

wniosków

—

—

pozytywnie

z uchybieniami;
VI. Terminowość rozpatrywania skarg i wniosków

2

—

pozytywnie z uchybieniami.

Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.
Dz. U. Nr 5, poz. 46
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Podsumowując wyniki analizy dokumentacji źródłowej dotyczącej kontrolowanych zagadnień oraz
otrzymanych pisemnych wyjaśnień pozytywnie z uchybieniami oceniono realizację polityki
kadrowej oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie
rozpatrywania skarg i wniosków w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
w 2012 r. Ponadto nie potwierdzono informacji zawartych w piśmie Pana posła Wojciecha
Penkalskiego i Pana posła Tomasza Makowskiego.

Powyższa ocena wynika ze stwierdzonych w toku kontroli następujących ustaleń:
A. Realizacja polityki kadrowej
Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie administracji rządowej
w województwie jest ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
.
4
Organizację administracji rządowej w województwie określa Statut Urzędu Wojewódzkiego nadany
zarządzeniem Nr 111 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie midania
Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie zmieniony zarządzeniem
Nr 123 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu
—

Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie.
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w 2010 r. wprowadzano
przepisy dotyczące Polityki Kadrowej w Urzędzie, które obejmują swoim zakresem cały obszar
określony w art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
.
5
(Dowód: akta kontroli: str. 323-430)
Liczba i rodzaj stanowisk funkcjonujących w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie zostały ujęte w prowadzonej w Wydziale Organizacji i Kadr ewidencji wszystkich
pracowników (ewidencja zbiorcza) wraz z podziałem na poszczególne wydziały, a także wynikają
z wykazu nieobsadzonych stanowisk. Obydwa zestawienia
i weryfikowane z programem kadrowo-płacowym PUMA.

są na bieżąco aktualizowane

Plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie jest opracowywany w ramach limitów finansowych przyznanych na dany rok ustawą

(

budżetową. Podział tych limitów i planowanie wydatków jest monitorowane na bieżąco, a w razie
konieczności są dokonywane korekty. Z funduszu płac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie wydziela się 3% fundusz nagród.
Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie są nagradzani
według zasad określonych w zarządzeniu Nr 21 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia funduszu
nagród dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz
określenia trybu i zasad ich przyznawania zmienionego zarządzeniem Nr 15 Dyrektora Generalnego
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania.
Zapisy ww. zarządzenia dotyczą również osób realizujących zadania współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej.

Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.
Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.
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(Dowód: akta kontroli: str. 431)
W każdym roku budżetowym w ewidencji zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzonej
w komórce kadrowej, jest ustalany stan „wyjściowy” w poszczególnych komórkach organizacyjnych
na dzień 1 stycznia danego roku. Ewidencja ta jest modyfikowana w kolejnych miesiącach na
podstawie dokumentów kadrowych, m.in. umów o pracę, pism informujących o rozwiązaniu stosunku
pracy, zmianach zaszeregowań i awansach, przyznaniu dodatków zadaniowych, dodatków
funkcyjnych, pism informujących o korzystaniu z urlopów macierzyńskich, wychowawczych,
bezpłatnych i innych, co umożliwia analizę zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w Warmińsko
Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Potrzeby kadrowe są zgłaszane Dyrektorowi
Generalnemu Urzędu przez kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, który dokonuje
analizy sytuacji i podejmuje decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku.
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w latach 2011 2012 została
przeprowadzona analiza istniejącego i pożądanego stanu zatrudnienia, którą przedstawia
dokumentacja załączona do akt kontroli.
-

(Dowód: akta kontroli: str. 443-447)
W 2011 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie nie było
przypadków obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Natomiast w 2012 roku obsadzono
trzy wyższe stanowiska w służbie cywilnej, o których mowa w art. 52 pkt 2-4 cyt. ustawy o służbie
cywilnej, tj. stanowiska: Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr, Dyrektora Wydziału Certyfikacji
i Funduszy Europejskich oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich.
Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją dotyczącą rekrutacji na wyżej wymienione stanowiska
i ocenił, że nabory przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(Dowód: akta kontroli: str. 448-484)
W 2011 roku nie było przypadków zwolnienia osób zajmujących kierownicze stanowiska
Dyrektorów Wydziałów w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, natomiast
w 2012 roku wypowiedziano warunki pracy i płacy dwóm Dyrektorom Wydziałów, tj.
1) z dniem 30 listopada 2012 r. Dyrektor Generalny wypowiedział dotychczasowe warunki pracy
i płacy Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
.

w związku z likwidacją ww. stanowiska spowodowanego zmianą struktury organizacyjnej
Urzędu, dokonaną zarządzeniem Nr 1134 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 maja
2012 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko -Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Olsztynie; z dniem 1 grudnia 2012 r.
aproponowano stanowisko
starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
nie
-

wniosła odwołania do Sądu Rejonowego w Olsztynie
Społecznych;

—

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń

(Dowód: akta kontroli: str. 485)
2) z dniem 30 listopada 2012 r. Dyrektor Generalny wypowiedział dotychczasowe warunki pracy
i płacy Dyrektorowi Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
-

w związku z likwidacją ww. stanowiska spowodowanego zmianą struktury
organizacyjnej Urzędu, dokonaną zarządzeniem Nr 123 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi
„
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/

Wojewódzkiemu w Olsziynie; z dniem 1 grudnia 2012 r.
zaproponowano stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Certyfikacji
i Funduszy Europejskich Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
nie wniosła odwołania do Sądu Rejonowego w Olsztynie
W Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
.

-

—

(Dowód: akta kontroli: str. 486)
oraz rozwiązano jedną umowę o pracę
3) w dniu 26 listopada 2012 r. Dyrektor Generalny Urzędu rozwiązał z
Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie umowę o pracę zawartą na
czas nieokreślony w dniu 31 października 1986 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, który upłynął w dniu 28 lutego 2013 r. Przyczyny wypowiedzenia umowy
o pracę znajdują się w uzasadnieniu wypowiedzenia.
wniósł
odwołanie do Sądu Rejonowego w Olsztynie W Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Rozprawę wyznaczono na 27 marca 2013 r.
-

—

(Dowód: akta kontroli: str. 487-513)
W 2011 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
przeprowadzono 36 naborów do służby cywilnej, w tym 8 naborów zostało zakończonych bez
wyłonienia kandydata. Od osób niepełnosprawnych wpłynęły 4 oferty, jednakże w wyniku naborów
nie zatrudniono żadnej osoby niepełnosprawnej.
Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadzono 2 nabory:
1) nabór nr 133936, na który wpłynęły 34 oferty, w tym 16 ofert spełniających wymagania
formalne. W wyniku naboru do pracy przyjęto
.

2) nabór nr 136787, na który wpłynęło 16 ofert, w tym 6 ofert spełniających wymagania
formalne. W wyniku naboru do pracy przyjęto.
.

-

Do Wydziału Prawnego i Nadzoru przeprowadzono 1 nabór nr 131495, na który wpłynęło 25
ofert, w tym 22 oferty spełniające wymagania formalne. W wyniku naboru do pracy przyjęto !
W 2012 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
przeprowadzono 43 nabory do służby cywilnej, w tym 9 naborów zostało zakończonych bez
wyłonienia kandydata. Od osób niepełnosprawnych wpłynęły 32 oferty w 20 naborach. W wyniku
przeprowadzonych naborów została zatrudniona 1 osoba niepełnosprawna, która skorzystała z prawa
pierwszeństwa w zatrudnieniu.
Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadzono 2 nabory:
1) nabór nr 140404, na który wpłynęło 112 ofert, w tym 106 ofert spełniających wymagania
formalne. W wyniku naboru do pracy przyjęto ;
2) nabór nr 148254, na który wpłynęło 28 ofert, w tym 14 ofert spełniających wymagania
formalne. W wyniku naboru do pracy przyjęto
.

-
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Do Wydziału Prawnego i Nadzoru nie przeprowadzono żadnego naboru.
(Dowód: akta kontroli: str. 514)
Zespół kontrolny poddał analizie dokumentację dotyczącą ww. naborów, w wyniku której
stwierdził, że:
—

—

—

przygotowanie procesu naboru było zgodne z ustawą o służbie cywilnej;
ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy ukazały się również w Biuletynie Służby
Cywilnej, na stronie BlP Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu;
zachowany został termin do składania dokumentów, który nie może być krótszy niż
10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby
cywilnej 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Służby Cywilnej;
—

—

każdorazowy wybór pracownika był poprzedzony wnioskiem o wszczęcie procedury
naboru do korpusu służby cywilnej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie, zakończony protokołem z przeprowadzonego naboru oraz decyzją Dyrektora
Generalnego o zatrudnieniu osoby na wskazanym stanowisku.

Zespół kontrolny po dokonaniu kontroli i analizy dokumentów stwierdził, że przyjęte zasady
naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej oraz nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
są realizowane zgodnie z Rozdziałem 3 i 4 cyt. ustawy o służbie cywilnej.
Zespół kontrolny dokonał analizy 45 teczek akt osobowych, w tym 5 teczek akt osobowych
pracowników zatrudnionych z ww. naborów oraz po 5 teczek akt osobowych z następujących
jednostek organizacyjnych:
1) Wydział Finansów i Kontroli;
2) Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich;
3) Wydział Organizacji i Kadr;
4) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
5) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;
6) Wydział Polityki Społecznej;
7) Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa;
8) Wydział Obsługi Urzędu.
Biorąc pod uwagę zgromadzoną w ww. teczkach akt osobowych dokumentację zespół
kontrolny stwierdził, że dokumentacja jest prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie.
(Dowód: akta kontroli: str. 515)
W latach 2011-2012 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
dokonano wartościowania poszczególnych stanowisk pracy. Zgodnie z zarządzeniem Nr 16 Dyrektora
Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Warmińsko-Mazurskim
Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz zarządzeniem Nr 32 Dyrektora Generalnego Warmińsko
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Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad
dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie opisy stanowisk pracy w Urzędzie podlegają stałej aktualizacji. Opisowi
podlegają również nowoutworzone stanowiska pracy.
Wartościowania stanowisk pracy dokonuje zespół do przeprowadzenia wartościowania
stanowisk pracy w służbie cywilnej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Skład zespołu jest powoływany odrębnym zarządzeniem Dyrektora Generalnego Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
(Dowód: akta kontroli: str. 5 16-617)
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie opracowano regulacje
wewnętrzne składające się na program zarządzania zasobami ludzkimi określający m.in. zasady
awansowania i wynagradzania członków korpusu służby cywilnej, ich rozwoju zawodowego oraz
sposoby oceny realizacji obowiązków pracowniczych.
Nagrody pieniężne w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie są
przyznawane na podstawie Zarządzenia Nr 21 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia nduszu
nagród dla pracowników Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz
określenia trybu i zasad ich przyznawania zmienionego zarządzeniem Nr 15 Dyrektora Generalnego
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia induszu nagród dla pracowników Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania oraz
zarządzenia Nr 33 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania oraz nagradzania
pracowników nieb ędqcych członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Warmińsko-Mazurskim
Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Zgodnie z ww. zarządzeniami:
1) w 2011 r. przyznano 1558 nagród pieniężnych, w tym:
•

247 w kwocie do 1.000,00 zł;

•

1005 w przedziale od 1.001,00 zł do 2.000,00 zł;

•

94 w przedziale od 2.001,00 zł do 3.000,00 zł;

•

212 nagród powyżej 3.000,00 zł.

2) w 2012 r. przyznano 1891 nagród pieniężnych, w tym:
•

719 w kwocie do 1.000,00 zł;

•

981 w przedziale od 1.001,00 zł do 2.000,00 zł;

•

70 w przedziale od 2.001,00 zł do 3.000,00 zł;

•

121 nagród powyżej 3.000,00 zł.

W 2011 r. przyznano nagrody pieniężne w wysokości powyżej 3.000,00 zł w następujących
jednostkach organizacyjnych:
1) Biuro Obsługi Urzędu

—

10 nagród 2 osobom;
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2) Biuro Wojewody

—

3) Wydział Finansów i Kontroli

—

4) Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

—

5) Wydział Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji
6) Wydział Organizacyjno-Administracyjny

—

—

7) Wydział Prawny i Nadzoru

—

8) Wydział Polityki Społecznej

—

9) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
10) Zespół Audytu Wewnętrznego

—

—

11) Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

—

12) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

—

17 nagród 6 osobom;
10 nagród 2 osobom;
11 nagród 4 osobom;

55 nagród 1”7 osobom;
25 nagród 10 osobom;
6 nagród 3 osobom;
8 nagród 2 osobom;
6 nagród 4 osobom;
3 nagrody 1 osobie;
50 nagród 17 osobom;
10 nagród 2 osobom.

W 2012 r. przyznano nagrody pieniężne w wysokości powyżej 3.000,00 zł w następujących
jednostkach organizacyjnych:
1) Wydział Obsługi Urzędu

—

2) Biuro Wojewody

—

3) Wydział Finansów i Kontroli

—

4) Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

—

5) Wydział Organizacji i Kadr

—

6) Wydział Prawny i Nadzoru

—

7) Wydział Polityki Społecznej

—

8) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

—

9) Zespół Audytu Wewnętrznego

—

10) Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich

14 nagród 8 osobom;
6 nagród 4 osobom;
8 nagród 4 osobom;
15 nagród 8 osobom;
3 nagrody I osobie;
6 nagród 2 osobom;
4 nagrody 1 osobie;
3 nagrody 1 osobie;

—47 nagród 34 osobom;

11) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
12) Wydział Zdrowia

6 nagród 3 osobom;

—

—

6 nagród 2 osobom;
2 nagrody 1 osobie.

Zdecydowana większość pracowników otrzymała więcej niż jedną nagrodę w roku, co jest
efektem powiązania wypłaty nagród z międzyoceną dokonywaną 2 razy w roku. Liczba pracowników,
którzy otrzymali więcej niż jedną nagrodę w roku:
•

2011—408osób,

•

2012—425 osób.

Pracownikom wykonującym zadania wykraczające poza ich zakresy czynności, prowadzącym
szkolenia wewnętrzne czy uczestniczącym w pracach zespołów problemowych oraz wykazującym się
szczególnymi osiągnięciami i innowacyjnością proponowanych rozwiązań przyznawano nagrody
specjalne.
(Dowód: akta kontroli: str. 618-646)
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Pieniądze na nagrody pieniężne w 2011 r. w Wydziale Instytucji Pośredniczących
w Certyfikacji i Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz w 2012 r. w Wydziale
Certyfikacji i Funduszy Europejskich pochodziły ze środków unijnych.
(Dowód: akta kontroli: str. 647- 663)
W roku 2011 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie brał udział w badaniu
„Modemizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń
usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”
w ramach projektu realizowanego przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Zespół kontrolny zapoznał się z raportem z przeprowadzonego badania, z którego wynika,
że 4 z 7 rekomendacji do wdrożenia w innych urzędach bazowały na procedurach funkcjonujących
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Zgodnie z art. 108 ust. 1 cyt. ustawy o służbie cywilnej bezpośredni przełożony ustala,
odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej, z wyjątkiem dyrektora generalnego urzędu,
indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ), stanowiący podstawę do kierowania członka
korpusu służby cywilnej na szkolenia. W trakcie kontroli zespół kontrolny stwierdził, że w nw.
komórkach organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (stan
przed 10 września 2012 r.) indywidualnych programów rozwoju zawodowego nie sporządzono dla:
1) Biuro Wojewody na 12 osób, 3 osoby nie posiadały IPRZ, co stanowi 25% stanu osobowego;
2) Wydział Finansów i Kontroli na 64 osób, 8 osób nie posiadało IPRZ, co stanowi 12,5% stanu
osobowego;
3) Wydział Polityki Społecznej na 59 osób, 8 osób nie posiadało IFRZ, co stanowi 13,5% stanu
osobowego;
4) Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa na 69 osób, 6 osób nie posiadało IPRZ,
co stanowi 8,7% stanu osobowego;
5) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na 50 osób, 6 osób nie posiadało ]PRZ,
co stanowi 12% stanu osobowego;
6) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na 30 osób, 6 osób nie posiadało IPRZ,
co stanowi 20% stanu osobowego;
7) Wydział Organizacyjno-Administracyjny na 43 osoby, 16 osób nie posiadało IPRZ,
co stanowi 37,2% stanu osobowego;
8) Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi na 20 osób, 2 osoby nie posiadały IPRZ,
co stanowi 10% stanu osobowego;
9) Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na 18 osób, 1 osoba nie posiadała IPRZ,
co stanowi 5,5% stanu osobowego;
10) Wydział Prawny i Nadzoru
osobowego:

—

żaden pracownik nie posiadał ]PRZ co stanowi 100% stanu

11) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych na 5 osób, 2 osoby nie posiadały IPRZ,
co stanowi 40% stanu osobowego;
12) Zespół Audytu Wewnętrznego wszystkie osoby posiadały IPRZ.
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Średnio 23,7% osób zatrudnionych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie nie posiadało ]PRZ, w tym 100% osób na stanowiskach kierowniczych, których
bezpośrednim

przełożonym

jest

Dyrektor

Generalny

Warmińsko-Mazurskiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Olsztynie.
Formuła oraz zasady opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju
zawodowego zostały określone w zarządzeniu Nr 15 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji
programów rozwojowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, zmienionego
następnie zarządzeniami Nr 3 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie realizacji programów rozwojowych
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie i Nr 17 Dyrektora Generalnego
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
realizacji programów rozwojowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
Plan szkoleń Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie powinien być
opracowywany na podstawie IPRZ oraz analizy potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez dyrektorów
wydziałów/biur. Zgodnie z cyt. ustawą o służbie cywilnej indywidualny program rozwoju
zawodowego jest ustalany odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej z wyjątkiem
dyrektora generalnego urzędu. Szkolenia w ramach indywidualnego program rozwoju zawodowego
nie stanowią wyodrębnionego na podstawie danego kryterium rodzaju szkoleń. Są one realizowane
poprzez udział członka korpusu służby cywilnej w szkoleniach w służbie cywilnej (centralnych,
powszechnych oraz specjalistycznych), których problematyka jest zgodna z wnioskami dotyczącymi
indywidualnego rozwoju zawodowego. W art. 108 ustawy o służbie cywilnej ustawodawca określił, że
indywidualny program rozwoju zawodowego jest ustalany odrębnie dla członka korpusu służby
cywilnej przez bezpośredniego przełożonego, który wyznaczając indywidualny program rozwoju
zawodowego urzędnika, powinien uwzględniać rzeczywiste potrzeby urzędu w zakresie obsady
kadrowej. Dlatego tak ważne jest ustalenie, odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej
indywidualnego programu rozwoju zawodowego (IPRZ).
Tryb i zasady sporządzania rocznego planu szkoleń określa zarządzenie Nr 19 Dyrektora
Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 2 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalfkacji zawodowych przez pracowników
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z którego wynika, że pracownik
ubiegający się o umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub o skierowanie na szkolenie
składa do Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
wniosek o umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, najpóźniej w terminie 30 dni
roboczych przed datą rozpoczęcia nauki lub najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem terminu
zgłoszenia na szkolenie.
(Dowód: akta kontroli: str. 664-687)
Zespół kontrolny dokonał kontroli 100 % umów zawartych z nw. pracownikami na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, których dofinansowanie miało miejsce w roku 2012:
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(Dowód: akta kontroli: str. 688-768)
W wyniku analizy otrzymanej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że tylko jeden
z badanych wniosków o umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, spełnia wszystkie
wymogi określone w wydanych przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie przepisach wewnętrznych. Stwierdzono, że we wnioskach np.
•

brak opinii bezpośredniego przełożonego,

•

wniosek złożono nieterminowo,

•

brak terminu rozpoczęcia i zakończenia nauki.

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z niektórymi zawartymi umowami zespół
kontrolny pismem z dnia 26 marca 2013 r. zwrócił się do z prośbą o wyjaśnienie przyczyn zawierania
z pracownikami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie umów na aplikację
radcowską oraz o podanie przyczyn zobowiązania się pracodawcy do pokrycia 100% opłaty rocznej za
aplikację radcowską w latach 2011 2012.
—

(Dowód: akta kontroli: str. 769- 774)
Zespół kontrolny zapoznał się z treścią odpowiedzi udzielonej na ww. pytanie zawartej w piśmie
z dnia 27 marca 2012 r. OK.-III.002.7.2013, z której wynika, że
przyjąłem, wzorem lat ubiegłych,
jednolite kryteria finansowania tej formy rozwoju zawodowego. I tak w stosunku do pracowników
służby cywilnej dofinansowanie wynosiło 50% opłaty za aplikację, natomiast w stosunku do
...

urzędników służby cywilnej podjąłem decyzję o sfinansowaniu aplikacji w 100%. Na moją decyzję
miał wpływ fakt, iż urzędnicy służby cywilnej, są bardzo nieliczną w tut. Urzędzie grupą (w 2009 r.
394 pracowników Urzędu, w tym 374 w korpusie służby cywilnej, 13 urzędników mianowanych)
i w stosunku do nich w latach ubiegłych w ramach środków na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
zawodowych planowane były środki na realizację indywidualnych programów rozwoju zawodowego.
Powinni oni, moim zdaniem, uzyskiwać szczególną pomoc w podnoszeniu kwalUikacji zawodowych,
w sposób umożliwiający zaplanowanie im ścieżki rozwoju w Urzędzie, tak by zapobiec odejściom
z pracy tej doświadczonej kadry. Taką zasadę stosowałem również w latach następnych.
Zaznaczam, że każda z osób, której Urząd finansował w całości lub części aplikacje radcowskie
wykonuje zadania, w których posiadanie wiedzy prawniczej ma bezpośredni wpływ na poprawę
jakości pracy i jest wykorzystywana przy codziennym wykonywaniu zadań. Praktyka ta miała i ma na
celu również budowanie ścieżek rozwoju i zapewnienie Urzędowi kadry, która będzie mogła
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wspomagać pracę Wydziału Prawnego i Nadzoru oraz komórek macierzystych w zakresie stosowania
prawa.

Dojmansowując aplikacje dla pracowników Wydziału Prawnego i Nadzoru kierowałem się wieloletnią
perspektywą pracy Urzędu. Mając na uwadze zwiększającą się ilość i różnorodność zadań
i obowiązków nakładanych na Wojewodę oraz chcąc zapewnić ciągłość i wysoką jakość realizacji tych
zadań, podjąłem decyzję o dokształceniu pracowników już zatrudnionych, znających specyfIkę pracy
Wydziału i Urzędu. Dzięki temu w ciągu ostatnich kilku lat nie nastąpił wzrost zatrudnienia,
a kwalifIkacje pracowników Wydziału Prawnego i Nadzoru wzrosly. Zespół kontrolny nie podzielił
stanowiska Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
ponieważ przywołanie przepisu art. 109 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej nie jest uzasadnione, gdyż
ustawodawca dał dyrektorom generalnym uprawnienia do arbitralnego decydowania o wysokości
i celu dofinansowywania, ale w ustawie nie określono kryteriów, którymi mogliby się kierować przy
podejmowaniu decyzji. W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zasady
i kryteria zostały określone w zarządzeniu Nr 2”7 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 2”7 października 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, w którego treści zespół kontrolny nie znalazł przepisów, które uzasadniałyby pokrycie
w 100% opłaty rocznej za aplikację radcowską dla urzędników i w 50% dla pozostałych pracowników
służby cywilnej.
(Dowód: akta kontroli: str. 47-55 i 775-806)

B. Prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim przyjmowanie, rozpatrywanie oraz
ewidencjonowanie skarg i wniosków odbywa się w oparciu o następujące przepisy:
•

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracy
6
jnego (dział VIII);

•

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków?;

•

Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego;

•

zarządzenie Nr 107 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za koordynację, prowadzenie spraw z zakresu skarg
i wniosków, jak również przyjmowanie interesantów w Urzędzie jest Biuro Wojewody
. Wyznaczony
8
pracownik Biura Wojewody prowadzi nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków przez wszystkie
komórki Urzędu. Może on korzystać z funkcji raportowania dla każdego wydziału, oddziału lub

6

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46
* 12 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
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całego Urzędu. Posiada także dostęp do akt sprawy skarg/wniosków oraz ma podgląd do dekretacji
kierownictwa oraz terminów.
Poszczególne wydziały Urzędu w zakresie swoich kompetencji rejestrują i rozpatrują
otrzymane skargi i wnioski oraz przyjmują interesantów.
W Urzędzie rejestr skarg i wniosków jest prowadzony w formie elektronicznej w EZD
,
9
do którego otrzymaną skargę/wniosek wprowadza pracownik właściwego wydziału, merytorycznie
rozpatrujący sprawę. Po analizie wpływającej sprawy jest nadawana odpowiednia sygnatura zgodna
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych”°, tj. 1410 skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio lub
1411- skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości.
—

W 2012 roku w związku z wprowadzeniem EZD nie były prowadzone oddzielnie CRSiW”
i WRSiW, o których mowa w * 2 zarządzenia Nr 107 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Pomimo wprowadzenia w Urzędzie ww. systemu EZD, w którym są rejestrowane wszystkie
sprawy z zakresu skarg i wniosków, do chwili obecnej nie uaktualniono zapisów zawartych w * 2
zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu

przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie
Wojewódzkim.
Z

przedstawionych

zespołowi

kontrolnemu

dokumentów

oraz

wyjaśnień

Dyrektora

Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2013 r.
wynika, że w kontrolowanym okresie do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie wpłynęło 270 skarg
w tym 24 anonimowych
, 82 wnioski”
13
, a także przyjęto 239
4
interesantów, w tym 81 interesantów przyjęło kierownictwo Urzędu
.
15
—

1.

Anonimy

W kontrolowanym okresie do Urzędu wpłynęły 24 skargi anonimowe. Zgodnie z przepisem
8 pkt 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez
rozpoznania. W toku kontroli ustalono, że część skarg anonimowych była przekazywana do innego
organu, którego zakres kompetencji był zbieżny z treściami zawartymi w otrzymanych skargach.
Kierownik Oddziału Interwencji i Spraw Organizacyjnych w Biurze Wojewody,
w wyjaśnieniach z dnia 22 marca 2013 r. wskazała, że przesłankę do rozpatrywania i przekazywania
anonimowych skarg i wniosków, stanowi treść otrzymanej skargi/wniosku. Urząd stoi na stanowisku,
iż w każdym przypadku, gdy treść pisma (skargi lub wniosku) zawiera informację o możliwości
naruszenia przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa itp., taka skarga/wniosek powirma być sprawdzona

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67
„j
Centralny Rejestr Skarg i Wniosków
Wydziałowy Rejestr Skarg i Wniosków
2
„
13
Zestawienie sposobu załatwienia skarg 2012 r.
14
Zestawienie załatwienia wniosków w 2012 r.
15
Zestawienie przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków w 2012 r.
10
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zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W związku z powyższym, w przypadkach otrzymanych
anonimów, na podstawie których można było domniemywać, że odnoszą się do zdarzeń mogących
nosić charakter przestępstwa były one przekazywane zgodnie z właściwością do innego organu”
.
6

2.

Przyjęcia interesantów

Przyjęcia interesantów przez Wojewodę, Wicewojewodę i Dyrektora Generalnego
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz dyrektorów wydziałów i ich
zastępców odbywały się w poniedziałki w godzinach 14.00-16.30, a w przypadku, gdy poniedziałek
był dniem wolnym od pracy, interesanci byli przyjmowani w następnym dniu roboczym. Natomiast
pracownicy Urzędu przyjmowali interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30.
Informacje dotyczące dni i godzin przyjęcia interesantów zostały umieszczone przy wejściu
głównym do budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz przy
drzwiach pokoju pracownika Biura Wojewody wyznaczonego Regulaminem Organizacyjnym Urzędu
do prowadzenia spraw z zakresu skarg i wniosków.
Poszczególne Wydziały Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
prowadzą rejestry przyjęć interesantów, z wyjątkiem Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa,
w którym w formie statystycznej jest prowadzone zestawienie przyjęć interesantów przez
poszczególnych pracowników Wydziału, przy czym forma ta nie pozwala ustalić tematyki spotkania
z klientem. W wyjaśnieniach stanowiących odpowiedź na pismo zespołu kontrolnego z dnia 21 marca
2013 r. zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa,
powołując się na Regulamin Organizacyjny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie wskazał, że nie nakłada on obowiązku prowadzenia wykazu przyjęć interesantów w toku
prowadzonych postępować administracyjnych, w związku z powyższym wskazany Wydział takich
rejestrów nie prowadzi”
.
7
W pozostałych Wydziałach, w których przyjmowano interesantów w 2012 roku rejestry były
prowadzone w sposób czytelny. Rejestry zawierają imię i nazwisko interesanta, datę przyjęcia,
tematykę zgłoszenia oraz dane pracownika przyjmującego zgłoszenie.
W toku czynności kontrolnych ustalono, że nie we wszystkich przypadkach przyjęcia
interesantów, sporządzono protokół zgodnie z 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie organizacji
przyjmowanie i rozpatrywania skarg i wniosków
. Na podstawie dokonanej analizy 20 spraw
18
wpisanych do rejestru przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków stwierdzono, że w trzech
przypadkach nie sporządzono protokołu przyjęcia interesanta, jedna z zarejestrowanych w ewidencji
spraw, dotyczy skargi jaką złożyła klientka Urzędu telefonicznie, natomiast w pozostałych
przypadkach skargi i wnioski zostały wniesione do protokołu. Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej,
z dnia 26 marca 2013 r. wynika, że
Wydział ten przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, interwencji dotyczących
16

Wyjaśnienia opracowane przez kierownika Oddziału Interwencji Spraw Organizacyjnych
„ akceptowane w dniu 22 marca 2013 r. przez Dyrektora Biura Wojewody
„
Wyjaśnienia do pisma Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2013 r. udzielone przez
Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa,
18
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują
wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub
wniosku, imię, nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
-
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zabezpieczenia społecznego i świadczeń rodzinnych, udzielania porad i informacji w zakresie
uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Protokoły z przyjęcia
interesantów są sporządzane tylko w przypadku wyrażenia takiej chęci przez skarżącego lub
wnoszącego do sporządzenia protokołu. W przypadku, gdy interesant nie wyrazi chęci sporządzenia
protokołu pracownik Wydziału sporządza notatkę w zeszycie przyjęć interesantów prowadzonym w
tym Wydziale”
.
9
W 100% spraw z pobranej próby dokumentacji przyjęć interesantów przez pracowników
Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa stwierdzono, że nie sporządzano protokołów,
a przyjęcie interesantów dokumentowano w formie notatki służbowej.
(Dowód: akta kontroli: str. 26 1-294)
Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wyjaśnieniach
z dnia 2”7 marca 2013 r. wskazał, że pracownicy Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
w większości przypadków ze zgłaszanych skarg i wniosków nie sporządzają protokołów, bowiem nie
życzą sobie tego interesanci.
Ponadto zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa,
w przekazanych wyjaśnieniach, stanowiących odpowiedź na pismo zespołu kontrolnego
z dnia 21 marca 2013 r. wskazał, że w rocznym sprawozdaniu ze skarg i wniosków błędnie podano
liczbę przyjętych interesantów, bowiem wskazana liczba dotyczyła przyjęć w ramach prowadzonych
postępowań administracyjnych, nie zaś w trybie skarg i wniosków. W przypadku przyjęcia
interesantów przez pracowników Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa, w sprawach
postępowafi prowadzonych w Wydziale nie sporządza się protokołów
.
20
Zgodnie z

6 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół,
który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. Niesporządzanie przez

pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego protokołów z przyjęcia interesantów
w sprawach skarg i wniosków jest sprzeczne z przepisami.
Ponadto, pomimo że obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku prowadzenia
rejestru przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków, w ocenie zespołu kontrolnego
w ogólnych rejestrach przyjęć interesantów powinna być szczegółowo określona tematyka sprawy.
Prowadzony w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa wspólny rejestr przyjęcia interesantów
przy jednoczesnym braku wskazania tematyki spotkania powoduje, że rejestr jest nieczytelny oraz
utrudnia określenie liczby przyjętych klientów w zakresie danej tematyki, co w konsekwencji
prowadzi do podawania nieprawidłowych danych.

Terminowość rozpatrywania skarg i wniosków.
1.

Rozpatrywanie i przekazywanie skarg i wniosków.

w Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej,
z dnia 26 marca
2013 r.
20
Wyjaśnienia do pisma Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2013 r. udzielone przez
Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa,
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Zespół kontrolny dokonał kontroli przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w 2012 roku na podstawie
dokumentacji wybranej metodą losową, pobierając próbę 12% wniesionych skarg i wniosków oraz
przyjętych interesantów. Analizie poddano 28 skarg i 14 wniosków, z czego 14 skarg i 11 wniosków
rozpatrzonych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim oraz 14 skarg i 3 wnioski
przekazane zgodnie z właściwością do innego organu.
W trakcie podjętych czynności kontrolnych ustalono, iż spośród 14 skarg i 11 wniosków
rozpatrzonych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w przypadku jednej skargi
odpowiedzi udzielono z przekroczeniem ustawowego terminu
, a w przypadku jednego wniosku
21
niewskazano nowego terminu załatwienia sprawy
. W odniesieniu do analizowanych spraw
22
przekazanych zgodnie z właściwością, tj. 14 skarg (w tym 4 skargi anonimowe) i 3 wniosków jedną
skargę przekazano przekraczając termin 14 dni
.
23
Powyższe ustalenia dotyczą:
1) sprawy zarejestrowanej pod sygn. IGR-II.1410.20.2012, w przypadku której
zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zostało wysłane 2 dni po terminie
określonym w art. 237 * 1 Kpa w związku z art. 237 3 Kpa
. Skarga mieszkańców
24
wsi Wilkasy i Wojnasy wpłynęła do organu w dniu 19 kwietnia 2012 r. Odpowiedź
Urzędu opatrzoną datą 16 maja 2012 r., wysłano w dniu 21 maja 2012 r. przekraczając
tym samym termin udzielenia zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi o 2 dni.
(Dowód: akta kontroli: str. 210-221)
2) sprawy zarejestrowanej pod sygn. IGR-II.1410.9.2012. Wniesiona do Urzędu sprawa
wymagała postępowania wyjaśniającego, co skutkowało koniecznością przedłużenia
terminu jej rozpatrzenia. Wnoszący został poinformowany o podejmowanych przez
Urząd działaniach w celu wyjaśnienia sprawy, przy czym nie wskazano nowego terminu
załatwienia sprawy, co stanowi niedopełnienie obowiązku wynikającego z przepisu
art. 36

* 1 Kpa.
(Dowód: akta kontroli: str. 234-244)

3) sprawy wpisanej do rejestru pod sygn. CFE y.805.44.201 2, w przypadku której
przekroczono termin przekazania zgodnie z właściwością o 14 dni. Zgodnie
z informacjami zawartymi w piśmie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia
15 lutego 2013 r. skarga otrzymana w dniu 5 września 2012 r. została błędnie
zakwalifikowana, jako informacja dotycząca realizacji zadania. Dopiero po dokonaniu
kolejnej analizy otrzymanego pisma, uznano je za skargę i przekazano zgodnie
z właściwością Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru

21

Zgodnie z art. 237 1 Kpa organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
22
w myśl art. 36 * 1 Kpa, o każdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub
w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając
przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
23
Stosownie do art. 231 Kpa, jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia,
obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu
organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
24
O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
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Budowlanego w dniu

1”7 września 2012 r. Ponadto o przekazaniu sprawy nie
poinformowano skarżącego.
(Dowód: akta kontroli: str. 59-185)
Zgodnie z art. 38 Kpa
25 pracownik winny nieterminowemu załatwieniu sprawy zarejestrowanej pod
numerem nr CFE-y.805.44.2012, został pouczony przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy
Europejskich o obowiązujących ustawowych terminach rozpatrywania skarg i wniosków
.
26

Skontrolowano

również

20

protokołów,

notatek i informacji z przyjęcia interesantów
,
27
w konsekwencji czego ustalono, iż w jednym przypadku skargę wniesioną do protokołu rozpatrzono
nie dotrzymując ustawowego terminu.
Ustalono, że w przypadku sprawy zarejestrowanej pod numerem IGR-IX.1410.1.15.2012 pismo
informujące o przedłużeniu terminu załatwienia skargi złożonej do protokołu w dniu 25 czerwca
2012 r., wysłano w dniu 26 lipca 2012 r., tj. z przekroczeniem terminu wynikającego z art. 237 1
Kpa

28

w związku z art. 36 1 Kpa o 1 dzień. Nowy termin zakończenia sprawy ustalono na dzień
6 sierpnia 2012 r. i z tą datą sporządzono pismo stanowiące odpowiedź na skargę z dnia 25 czerwca
2012 r., przy czym korespondencja została wysłana 8 sierpnia 2012 r.; uzasadnione jest zatem
stanowisko, że termin udzielenia odpowiedzi został przekroczony o 2 dni.
(Dowód: akta kontroli: str.197-209)

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w 2012 roku:
1.

dwóm skargom dotyczącym różnej tematyki został nadany ten sam numer w EZD,
tj. numer IGR-D(.1411.2.2012. Jedną sprawą zarejestrowaną pod nr: IGR-IX.1411.12012
jest skarga

z dnia 12 stycznia 2012 r. na działalność Burmistrza
Bisztynka, natomiast druga zarejestrowana pod tym samym numerem to skarga
-

—

przekazana przez Starostę Kętrzyńskiego w dniu 27 marca
2012 r. Skarga dotyczy bezczynności Starosty Kętrzyńskiego.
„

(Dowód: akta kontroli: str. 114 i 118)

25

Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie
lub niedopelnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie w myśl
art. 3”7
2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności
przewidzianej w przepisach prawa.
26
Odpowiedź
z dnia 20 marca 2013 r. oraz pismo Dyrektora Generalnego Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 marca 2013 T. OK.-I1I.002.7.2013
27
Nie we wszystkich przypadkach przyjęcia interesantów pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego sporządzali protokoły. W związku z powyższym zespół kontrolny poddał analizie również
notatki jakie zostały sporządzone ze spotkania z klientem Urzędu oraz przeanalizowano informacje zawarte
w uwagach poczynionych przez pracowników w rejestrach przyjęcia interesantów.
28
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
W ciągu miesiąca.
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2.

229 Kpa
posłowie na Sejm złożyli trzy wnioski w Urzędzie. Zgodnie z art. 237
w terminie czternastu dni poinformowano posłów o sposobie załatwienia wniosku;

3.

nie zdarzyły się przypadki złożenia zażalenia do organu wyższego stopnia na przewlekle
załatwienie skargi;

4.

nie stwierdzono przypadków wniesienia skargi przez wnioskodawcę niezadowolonego ze
sposobu załatwienia wniosku przez pracowników Urzędu, czy nierozpatrzenia wniosku
w terminie;

5.

zawiadomienia

o

sposobie

załatwienia skargi lub wniosku kierowane
skarżącego/wnoszącego zawierały informacje, o których mowa w art. 238 1 Kpa
.
30

do

(Dowód: akta kontroli: str. 311-313)
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie corocznie dokonuje się oceny
przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków. Ocena jest wykorzystywana na bieżąco do podnoszenia
poziomu obsługi interesantów oraz rejestracji i przyjmowania skarg i wniosków.
(Dowód: akta kontroli: str. 22-30)

C. Weryfikacja niektórych informacji zawartych w piśmie skierowanym do Prezesa Rady
Ministrów przez Szefa Służby Cywilnej Pana Sławomira Marka Brodzińskiego oraz Pana
posła Wojciecha Penkalskiego i Pana posła Tomasza Makowskiego.
1. Zasady zwracania kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym,
motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy oraz zasady zwrotu
kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
Zarządzeniem

Nr

19 Dyrektora Generalnego Warmińsko -Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za
I kilometr przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych przez pracowników Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie niebędqcego własnością pracodawcy ustalono
stawkę za 1 krn przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych niebędącego własnością

pracodawcy, bez względu na pojemność skokową silnika w wysokości 0,60 zł, co jest niezgodne z 2
pkt 1 ppkt a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów nieb ędqcych własnością pracodawcy,
31 które określa, że koszty
29

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do
załatwienia skargę inne osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie
wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień
także o stanie rozpatrzenia skargi, nie później niż
w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
30
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargiiwniosku powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego
pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku, lub jeżeli zawiadomienie
sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie
o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie
o treści art. 239 Kpa.
Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.
—
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(

używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr
przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż dla samochodu osobowego o pojemności skokowej
silnika do 900 cm
3
0,5214 zł. Jak z powyższego wynika Dyrektor Generalny Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ustalił stawkę zwrotu kosztów używania pojazdów
-

do celów służbowych wyższą o 0,0786 zł za 1km przebiegu niż określona w ww. rozporządzeniu, do
czego nie miał stosownych uprawnień. W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowej nie
stwierdzono rozliczeń kosztów podróży służbowej odbywanych na terenie kraju samochodami
o pojeml1ości do 900 cm
3 niebędących własnością pracodawcy.
(Dowód: akta kontroli: str. 769-7”74)
Zgodnie z treścią art. 34 a ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
32 na
podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane do celów służbowych, samochody osobowe,
motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy. Zwrot kosztów używania przez
pracownika w celach służbowych tych pojazdów następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej z pracownikiem i na zasadach określonych zgodnie z przepisami cyt. rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
W trakcie kontroli zespół kontrolny ustalił, że w 2011 i 2012 roku z nw. pracownikami
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostały zawarte umowy dotyczące
zwrotu kosztów za używanie do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością
pracodawcy:

(Dowód: akta kontroli: str. 775-806)
W ocenie zespołu kontrolnego przedmiotowe umowy cywilnoprawne zostały zawarte zgodnie
z zasadami wskazanymi w powyższym rozporządzeniu.
Jednocześnie zespół kontrolny sprawdził, jak często niektórzy z ww. pracowników opuszczali
miejsce pracy w celach służbowych. Badanie przeprowadzono na podstawie wpisów tych osób do
Książki ewidencji wyjść w godzinach służbowych dyrektorów wydziałów. W wyniku kontroli
stwierdzono, że niżej wymienieni pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie wychodzili w celach służbowych w godzinach pracy Urzędu następującą ilość razy:

32

Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.
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1.

—

2.

-

-

4 razy w 2011 r. i 12 razy w 2012 r.

—

—22 razy w 2011 r. i 27 razy w 2012 r.

umowa na 300 km/m-c;
umowa naSOO km/m-c;

—

3.

—38 razy w 2011 r. i 52 razy w 2012 r. —umowa na 300 km/m-c;

4.

—54 razy w 2011 r. i 49 razy w 2012 r.

—

umowa na 300 km/m-c.

(Dowód: akta kontroli: str. 807-831)
Jednocześnie zespół kontrolny nie potwierdził aby pracownicy Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie mający miejsce zamieszkania poza Olsztynem otrzymywali
dodatek za dojazdy do miejsca pracy. Spośród ww. pracowników poza Olsztynem mieszkają
następujący pracownicy:
—

—
—

—

—
—

—
—

Ostróda;
Gutkowo
Elbląg,

(

Klebark

—Elbląg.
Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia pisemnych oświadczeń pracowników, z którymi
zawarto umowy o używaniu pojazdu do celów służbowych, złożonych zgodnie z przepisem * 4 ust. 1
cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędqcych własnością pracodawcy za następujące miesiące: lipiec

—

sierpień i listopad
grudzień 2012 roku. W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono w tym
zakresie uchybień i nieprawidłowości.
—

2.

Zasady finansowania zakupu artykułów konsumpcyjnych (kawa, herbata, woda, ciastka i inne
art. spożywcze) przeznaczonych na narady, spotkania i odprawy w Warmińsko-Mazurskim
Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie pismem
Ł.dz. B.O.I.2601-28-11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. zwrócił się do Dyrektorów/Kierowników jednostek
organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie o sporządzanie
wniosków w sprawie przygotowania kawy, herbaty, wody mineralnej na organizowanych spotkaniach
i naradach zgodnie z załączonym do pisma wzorem wniosku, który jest dostępny również na portalu
wewnętrznym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie. Wniosek jest składany
drogą elektroniczną. W 2012 roku złożono ponad 160 takich wniosków. W trakcie kontroli zespół
kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.
(Dowód: akta kontroli: str. 832-835)
3.

Kontrola udzielanych dotacji i sprawowanego nadzoru przez Wojewodę nad Środowiskowym
Domem Samopomocy „Barka”.

Zespół kontrolny poddał weryfikacji
Środowiskowym Domem Samopomocy „Barka”.

sprawowany

nadzór

i

kontrolę

Urzędu

nad
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a.

Działanie środowiskowych domów samopomocy

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
działało 61 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (śds
środowiskowe domy
).
33
samopomocy
—

(Dowód: akta kontroli: str. 894-896)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
,
34
działalność śds jest dofinansowywana ze środków pochodzących z budżetu państwa. Z poczynionych
w trakcie kontroli ustaleń wynika, iż w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
nie istnieją żadne wewnętrzne przepisy w zakresie przyznawania dotacji na dzialalność ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Naliczanie wysokości miesięcznych kwot dotacji,
przyznawanych na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się
w oparciu o przepisy art. Sic ustawy opomocy społecznej.
Informacje o wysokości dotacji na 1 miejsce w śds, ustalonej dla wszystkich ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujących na terenie województwa warmińsko
mazurskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności śds, są przekazywane jednostkom
samorządu terytorialnego pisemnie, po sporządzeniu projektu budżetu na kolejny rok budżetowy bądź
po podpisaniu ustawy budżetowej, oraz indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na należną dotację wyliczoną zgodnie z powyższymi zasadami dla poszczególnych
.
35
placówek
Dotacja dla jednostek

samorządu terytorialnego

prowadzących środowiskowe domy
samopomocy jest ustalana jako iloczyn statutowej liczby miejsc w śds, kwoty dotacji na 1 miejsce
i 12 miesięcy. Należna dotacja jest naliczana maksymalnie do statutowej liczby miejsc. Miesięczna
transza jest obliczana na podstawie liczby uczestników korzystających z śds w danym miesiącu
i podlega zmniejszeniu o 50% w przypadku osób, które uczestniczyły w zajęciach do 10 dni
w miesiącu. Nieobecność uczestnika z powodu choroby, pobytu w szpitalu, udokumentowana
zaświadczeniem lekarskim lub z powodu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie powoduje
zmniejszenia dotacji. W przypadku gdy statutowa liczba miejsc nie jest w pełni wykorzystywana,
dotacja ulega zmniejszeniu.
(Dowód: akta kontroli: str. 922)
W 2011 roku miesięczna dotacja na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy
została ustalona na poziomie 1.000,00 zł za dzienne i całodobowe miej sca w ośrodkach wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 1.200,00 zł za utrzymanie miejsc dziennych i całodobowych
w środowiskowych domach samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera
.
36
Po przeprowadzonej w listopadzie 2011 r. analizie wykorzystania miejsc w środowiskowych
domach samopomocy w okresie styczeń październik ustalono, że w budżecie Wojewody Warmińsko
—

—

Mazurskiego powstały oszczędności w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w podanym

śds
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.
Pismo Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 marca 2013 r.,
sygn. OK.-III.002.7.2013
36
Pismo Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 marca 2013 r.,
sygn. OK.-III.002.7.2013
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okresie. Dlatego też zwiększono dotacje na jednego uczestnika do 1.016,00 zł, przy czym dotyczyło to
placówek zapewniających transport swoim 37
podopiecznym
.
W roku 2012 dotacja na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosiła
1.000,00 zł za dzienne i całodobowe miejsca w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz 1.200,00 zł za utrzymanie miejsc dziennych i całodobowych w środowiskowych
domach samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera
.
38

b.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka”- informacje ogólne.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” (ŚDS „Barka”) z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 8
w Olsztynie jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia „Nie lękaj się”. Działa jako ośrodek
wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych na
podstawie:
•
•

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
;
39

•

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy
;
40

•

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.,
w sprawie specjalistycznych usług 41
opiekuńczych
;

•

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
;
42

•

statutu ŚDS „Barka”;

•
•

regulaminu organizacyjnego ŚDS „Barka”;
ramowego programu działalności;

•

rocznego planu pracy.

(

Zgodnie z

4 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
środowiskowych domów samopomocy, kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie
dokumentów, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 i 343, w uzgodnieniu z wojewodą. Dokumenty te
zatwierdza jednostka prowadząca lub jednostka zlecająca. Regulamin organizacyjny, plan pracy
i program działalności ŚDS „Barka” jest ustalany w porozumieniu z Wojewodą Warmińsko
Mazurskim. Na podstawie zebranych materiałów ustalono, że Plan Pracy ŚDS „Barka” na 2011 rok
został uzgodniony z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 18 marca 2011 r., a na rok 2012
w dniu 27 stycznia 2012 r., zaś program działalności uzgodniono w dniu 30 stycznia 2012 r.

Pismo Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 marca 2013 r.,
sygn. OK.-II1.002.7.2013
38
Pismo Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 marca 2013 r.,
sygn. OK.-III.002.7.2013
Dz. U. z 2011r. Nr 23 1, poz. 1375 Z późn. zm.
°
Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586
41
Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.
42
Dz. U. z 2008 r. Nr 164. poz. 1027 z późn. zm.
Zgodnie z * 4 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, funkcjonowanie
43
domu określają regulamin organizacyjny oraz program działalności domu i plan pracy domu na każdy rok.
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(

ŚDS „Barka” jest całodobowym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie
chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekle zaburzenie
czynności psychicznych. ŚDS „Barka” jest przeznaczony dla 60 osób pobytu dziennego i 9 osób
pobytu całodobowego. W 2012 r. Wojewoda zwiększył liczbę miejsc całodobowych w ŚDS „Barka”
do 10. Zwiększona liczba miejsc obowiązuje od dnia 1 listopada 2012 r.
.
45
ŚDS „Barka” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00, a dla
uczestników pobytu całodobowego przez wszystkie dni tygodnia (w tym również święta) 24 godziny
na dobę.
ŚDS „Barka” kieruje kierownik zatrudniony przez Stowarzyszenie „Nie lękaj się”, który
podlega służbowo osobie upoważnionej przez zarząd
Dyrektorowi administracyjnemu ŚDS
„Barka”. Pracodawcą dla wszystkich osób zatrudnionych w ŚDS „Barka”, w tym takŻe kierownika
jest Stowarzyszenie „Nie lękaj się”
. Pracowników, o których mowa w 10 rozporządzenia Ministra
47
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zatrudnia Zarząd
Stowarzyszenia na wniosek kierownika ŚDS „Barka”
.
48
—

Kierownik ŚDS „Barka” odpowiada za bieżącą działalność ŚDS „Barka”, realizację
wyznaczonych celów i zadai, przygotowanie programu merytorycznego, właściwe zabezpieczenie
mienia placówki, prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań.
Kierownikowi podlega bezpośrednio kadra terapeutyczna. Dyrektor administracyjny wyznaczony
przez Zarząd Stowarzyszenia, sprawuje nadzór nad jakością, zakresem i efektywnością usług
świadczonych w ŚDS „Barka”
.
49

c.

Finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka”

Działalność ŚDS .„Barka” jest finansowana jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej w ramach dotacji celowych z budżetu państwa. ŚDS „Barka” otrzymuje comiesięczną
dotację, ustaloną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z art. 51c ust. 3 ustawy o pomocy
społecznej.

(

Zgodnie z ustaloną stawką miesięcznej dotacji na jednego uczestnika śds, Wojewoda Warmińsko
Mazurski w 2011 roku przekazał ŚDS „Barka” kwotę 836.168,00 zł, natomiast
w 2012 roku 830.000,00 zł.
(Dowód: akta kontroli: str. 897-898)
Z przyznanej dotacji są pokrywane koszty utrzymania ŚDS „Barka”, tj. opłaty, podatki,
energia elektryczna, gaz, koszty żywności, leków, środków pomocniczych, transportu, inwestycji,
remontów, wyposażenia oraz koszty związane z zatrudnieniem.
(Dowód: akta kontroli: str. 907-910)

4 Regulaminu organizacyjnego ŚDS „Barka”
Pismo Dyrektora Generalnego Warminsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 marca 2013 r.,
sygn. OK.-III.002.7.2013
* 2 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego ŚDS .„Barka”
* 2 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego ŚDS „Barka”
48
* 2 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego ŚDS „$arka”

* 8 Regulaminu organizacyjnego ŚDS „Barka”
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Po dokonaniu analizy dokumentacji z kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów Wydziału
Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wątpliwości wzbudza sposób
gospodarowania przez Stowarzyszenie „Nie lękaj się” środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji,
w związku z ponoszonymi kosztami z tytułu zatrudniania pracowników.
W dniu 1 lutego 2010 r. Stowarzyszenie „Nie lękaj się”, którego Prezesem jest
zawarło umowę o pracę z
w której określono następujące warunki
zatrudnienia na: 0,5 etatu na stanowisku dyrektora do spraw administracyjnych i 0,5 etatu na
stanowisku opiekuna. Ustalono stawkę miesięcznego wynagrodzenia na kwotę 6.500,00 zł brutto.
W dniu 1 października 2011 r. zmieniono umowę z dnia 1 lutego 2010 r. ustalając warunki na: 0,125
etatu dyrektora administracyjnego i 0,875 etatu terapeuty. Pozostałe warunki umowy pozostały bez
zmian. W tym bez zmian pozostała także kwota brutto wynagrodzenia miesięcznego.
„

„

(Dowód: akta kontroli: str. 924-925)
W latach 2011-2012 SDS Barka nie otrzymywał dodatkowych srodkow zarowno z rezerwy
celowej budżetu państwa, jak również z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

d.

Nadzór Wojewody nad Środowiskowym Domem Samopomocy „Barka”.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Barka” zgodnie z 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
środowiskowych domów samopomocy, przesłał Wojewodzie, z zachowaniem terminów określonych
w ww. przepisach, sprawozdania z działalności w latach 2011-2012. Jednocześnie w kontrolowanym
okresie ŚDS „Barka” przesłał Wojewodzie Informację dotyczqcq wydatków w I-IV kwartałach 2011 r.
oraz Informację dotyczqcq wydatków w I-IV kwartałach 2012 r. Ponadto co miesiąc ŚDS „Barka”
sporządza i przekazuje do Wydziału Polityki Społecznej Warmiisko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie meldunki zawierające informacje o liczbie uczestników korzystających
z usług ŚDS „Barka”. Comiesięczne meldunki stanowią podstawę do naliczania i przekazywania
miesięcznych transz środków dotacji.
(Dowód: akta kontroli: str. 903-906)
Dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictwa
i składanie innych oświadczeń związanych z działaniem ŚDS „Barka” odbywa się zgodnie z treścią
statutu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” i wymaga dla swej ważności podpisów dwóch członków
zarządu działających łącznie (statut Stowarzyszenia „Nie lękaj się” rozdział V pkt 45)50
Zespół kontrolny ustalił, że w dniach 14-18 listopada 2012 r. pracownicy Wydziału Polityki
Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na podstawie upoważnienia
Wojewody nr FK-yI.0030.644.201 1 z dnia 19 października 2011 r., w oparciu o art. 127 w związku
z art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
przeprowadzili kompleksową kontrolę w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka”.
Przedmiotem kontroli była ocena sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu
Samopomocy „Barka”, standardu usług świadczonych przez Dom oraz kwalifikacji zawodowych

50

2 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego ŚDS „Barka”
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(

pracowników jednostki i osób wykonujących usługi. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do
18 listopada 2011 r.
Zespół kontrolny Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonał analizy
przedstawionej dokumentacji, przeprowadził wizję lokalną, obserwację uczestników oraz zebrał
wyjaśnienia i informacje udzielane przez pracowników ŚDS „Barka”, tj.
—

-

-

.

oraz pracownika socjalnego

„

—

Ww. zespół kontrolny w zakresie polityki kadrowej ŚDS „Barka” zbadał stan zatrudnienia,
kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi w ŚDS, wskaźnik
zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizuj ącego, szkolenia i dokształcanie kadr;
w

zakresie

lokalizacji,

funkcjonowania

i

uczestników

ŚDS zbadano organizację pobytu
całodobowego, usługi transportowe, zasady stosowane przy podawaniu leków uczestnikom, stan
ilościowy uczestników Domu z podziałem na uczestników pobytu dziennego i całodobowego.
Kontrolując
dokumentowanie usług świadczonych w ŚDS „Barka”
weryfikacji poddano
dokumentacje indywidualne uczestników, postępowania wspierająco-aktywizujące, indywidualne
plany postępowania wspieraj ąco-aktywizuj ącego. Dokumentację zbiorczą zbadano pod kątem
ewidencji uczestników, ewidencji obecności uczestników oraz skontrolowano dzienniki
dokumentujące pracę pracowników zespołu wspieraj ąco-aktywizuj ącego, dokumentację dotyczącą
pobytu całodobowego. Ponadto zespół skontrolował pracownie terapeutyczne, treningi i usługi
prowadzone przez ŚDS „Barka”, w tym treningi, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, zapewnienie
niezbędnej opieki, terapię ruchową, zapewnienie całodobowego wyżywienia uczestnikom
skierowanym na pobyt całodobowy i pobyt dzienny, integrację społeczną, standard usług bytowych
oraz poddano kontroli pomieszczenia pobytu całodobowego i ich wyposażenie.
(Dowód: akta kontroli: str. 873-886)
W Wystąpieniu pokontrolnym
Wojewódzkiego zalecił ŚDS „Barka”
:
51

zespół

kontrolny

Warmińsko-Mazurskiego

Urzędu

Przedłożyć do wglądu organowi nadzoru regulamin organizacyjny, program
działalności oraz plan pracy Domu, zatwierdzone przez organ jednostki samorządu
terytorialnego zlecający prowadzenie Domu zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej;
) Na bieżąco przestrzegać zasady, że uczęszczanie na zajęcia do Środowiskowego
Domu Samopomocy nie może nastąpić przed dniem wydania decyzji kierującej.
Wyjątkiem jest udział w zajęciach klubowych, które ŚDS może prowadzić w myśl
19 rozporzqdzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
e.

Ustalenia końcowe.

Na podstawie przedstawionych zespołowi kontrolnemu dokumentów i wyjaśnień należy
stwierdzić, że dotowanie ŚDS „Barka” przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego odbywa się na
ogólnie przyjętych zasadach, jednakowych dla wszystkich śds działających na terenie województwa

51

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka”

w Olsztynie przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.
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warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie ŚDS „Barka”, tak jak i inne śds, składa Wojewodzie
comiesięczne meldunki oraz coroczne sprawozdania z prowadzonej działalności.
Po dokonanej analizie dokumentów z przeprowadzonej kontroli przez pracowników Wydziału
Polityki Społecznej Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie można również
stwierdzić, że kontrola została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
—

o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadzoru i kontroli wpomocy społecznej.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż podmiotem prowadzącym ŚDS „Barka”,
w którym zatrudniono na stanowisku dyrektora administracyjnego
jest
Stowarzyszenie „Nie lękaj się”, którego Prezesem jest także
i jest
żoną Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, -t- „: ą
Ponadto członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nie lękaj się jest
syn Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
-

Niemniej jednak nie istnieją żadne przepisy ograniczające zatrudnianie na stanowiskach
kierowniczych podmiotów niezależnych od organów administracji rządowej, bądź samorządowej
członków rodzin osób pełniących funkcje kierownicze w urzędach administracji rządowej lub
samorządowej. W związku z powyższym nie znajduje uzasadnienia kwestia poruszona w skardze Pana
Posła Wojciecha Penkalskiego z dnia 20 lutego 2013 r., w której zarzucono Dyrektorowi Generalnemu
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
nepotyzm
w kwestii zatrudnienia
.ia stanowisku dyrektora w ŚDS „Barka”.
4.

Gospodarowanie oraz zasady przekazywania lub likwidacji składników rzeczowych majątku
ruchomego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olszynie.

W Warmińsko
Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie gospodarowanie
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz zasady przekazywania i likwidacji składników
rzeczowych majątku ruchomego jest prowadzone na podstawie:
-

•

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są
jednostki budżetowe
;
52

•

zarządzenia Dyrektora Generalnego Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie Nr 10 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzania oceny przydatności
-

składników

rzeczowych

majątku

ruchomego

Warmińsko

-

Mazurskiego

Urzędu

Wojewódzkiego.
W toku czyuności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że w 2012 r. Komisja powołana
zarządzeniem Dyrektora Generalnego Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
w sprawie przeprowadzania oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego
Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonała oceny przydatności składników majątku
ruchomego stanowiącego wyposażenie zlikwidowanego w 2000 r. klubu fitness
. Komisja
53
-

-

493 z późn. zm.
Sprzęt zakupiony w 1997 r. stanowiący wyposażenie klubu fitness: ławka prosta, ławka zawieszana, ławeczka,

DZ U. Nr 105, poz.
52

rower treningowy, stojak pod ławkę, steper, urządzenie treningowe, urządzenie do wzmacniania mięśni,
urządzenie typu „Jeździec”, drabinka.
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protokołem z dnia 14 maja 2012 r. stwierdziła, że ww. składniki majątku ruchomego utraciły ważność
użytkową, a stopień zniszczenia wyiducza ich naprawę i dalszą eksploatację. W związku
z powyższym komisja postanowiła o przekazaniu sprzętu na złom. Dla zużytych środków majątku
ruchomego sporządzono dokumentację
Likwidacji środka trwałego (LT). Potwierdzeniem
przekazania zlikwidowanych środków jest Karta Wagowa z dnia 30 maja 2012 r. wystawiona przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Gałązka z siedzibą w Olsztynie, ul. Stalowa 3.
-

Ponadto ustalono, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki
budżetowe, w 2011 r. przekazano innym jednostkom oraz podmiotom sprzęt (meble biurowe) będący
własnością Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a który przez Komisję
powołaną zarządzeniem Dyrektora Generalnego Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie w sprawie przeprowadzania oceny przydatności składników rzeczowych majątku
-

ruchomego Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, został uznany za składniki majątkowe
zużyte, wymagające napraw i zakwalifikowano je jako „składniki majątkowe zużyte i zbędne”.
Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 4 lipca 2011 r. meble biurowe uznane za składniki majątkowe
zużyte i zbędne, zostały przekazane w oparciu o otrzymany wniosek
, Stowarzyszeniu na Rzecz Praw
54
Kobiet i Rodziny z siedzibą w Olsztynie, ul. Wilczyńskiego 6B/12.
-

W dniu 15 marca 2011 r. Komisja protokołem oceny przydatności samochodów służbowych
zakwalifikowała samochody marki : Lancia Lybra 1,8 LX, Polonez Truck DC 1,6, Renault Laguna 2,0
oraz Peugeot 406 2,0 do kategorii majątku zbędnego i zużytego. Jednocześnie uznano wyżej
wymienione pojazdy za możliwe do użytkowania po dokonaniu napraw. Ogłoszenie o zbędnych
i zużytych składnikach majątku ruchomego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
. Na podstawie
55
protokołów zdawczo-odbiorczych pojazdy zostały nieodpłatnie przekazane innym jednostkom
i podmiotom. Przekazania dokonano po uprzednim otrzymaniu wniosków od zainteresowanych
podmiotów. Zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi pojazdy przekazano: Lancia Lybra 1,8 LX
dla Urzędu Gminy w Wydminach, Polonez Truck DC1,6 dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Wydminach, Renault Laguna 2,0 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Purdzie, Peugeot 406 2,0
dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego
w Olsztynie.
-

(

Zarówno przekazania składników majątku ruchomego (meble biurowe, pojazdy), jak również
likwidacji składników majątku ruchomego (sprzęt sportowy) dokonano zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

5.

Korzystanie przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olszynie z samochodu służbowego.

Zgodnie z 38 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe
(Dz. U. Nr 105, poz. 493 z późn. zm) nieodpłatne przekazanie następuje na pisemiy wniosek zainteresowanego
podmiotu lub organu, o którym mowa w ust. 2, złożony do kierownika jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7.
Zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
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Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wicewojewoda i Dyrektor Generalny Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie korzystali z samochodów służbowych w celu
dojazdu do pracy. Z dostarczonej zespołowi kontrolującemu dokumentacji wynika, że dojazdy
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostały uregulowane zarządzeniem Nr 31
Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia
10 grudnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad korzystania ze służbowych samochodów
osobowych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zmienionym zarządzeniem Nr 30
Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia
28 grudnia 2004 r., czyli jeszcze przed objęciem stanowiska Dyrektora Generalnego Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przez
Zgodnie z 2 pkt 3
ww. zarządzenia dojazdy do pracy i powroty do miejsca zamieszkania Wojewody (Wicewojewody,
Dyrektora Generalnego Urzędu) uznaje się za przejazdy w celu służbowym. Ponadto kierowca, po
dowiezieniu do pracy Wojewody lub Dyrektora Generalnego, w przypadku braku innych planowanych
wyjazdów w danym dniu, pozostaje w dyspozycji kierownika bazy transportu i jest wykorzystywany
w jazdach lokalnych jako samochód dyżurny. Należy jednak podkreślić, że przepisy na podstawie
których wydano ww. zarządzenia, tj.:
•

art. 28 i 28 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ofinansach publicznych
,
56

•

art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
,
57

już nie obowiązują.
Ponadto zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzajqce ustawę o finansach publicznych
58 z dniem 31 grudnia 2010 r. został zlikwidowany
państwowy zakład budżetowy, który zgodnie z powołanymi wyżej zarządzeniami Nr 31 i Nr 30
realizował usługi transportowe na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie
(Dowód: akta kontroli: str. 92”7-937)
Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia następujących kart drogowych:
•

z 2011 r. nr 862342, nr 862346, nr 862334, nr 862328, nr 862267, nr 862319,
nr 832618, nr 862317, nr 862263, nr 86242;

•

z 2012 r. nr 343114, nr 343029, nr 343020, nr 343012, nr 342999, nr 342959,
nr 342951, nr 343009, nr 343052;

W wyniku kontroli stwierdzono, że karty drogowe są prowadzone przez kierujących
samochodem w sposób uniemożliwiający kontrolę celowości korzystania z samochodu do celów
służbowych.
(Dowód: akta kontroli: str. 938-960)

56

58

Dz. U Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
Dz. U Nr 49 z 1999 r., poz. 483 z późn. zm.
Dz. U.2009 Nr 157, poz. 1241
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Po zbadaniu Realizacji polityki kadrowej oraz przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w latach 201 l-2012 oraz weryfikacji
niektórych informacji zawartych w piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przez Szefa
Służby Cywilnej Pana Sławomira Marka Brodzińskiego oraz Pana posła Wojciecha Penkalskiego
i Pana posła Tomasza Makowskiego, na podstawie art. 46 i ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli
w administracji rządowej

zalecam
wprowadzenie nowych przepisów wewnętrznych oraz dokonanie przeglądu obowiązujących
przepisów wewnętrznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności: procedur wewnętrznych dotyczących procesu nagradzania, awansowania,
oceniania i doskonalenia zawodowego pracowników urzędu, zasad korzystania z samochodów
służbowych oraz przepisów w zakresie zasad i trybu przyjmowania i rejestracji skarg
i wniosków;

(

•

podawanie indywidualnych uzasadnień w przypadku przyznawania nagród za szczególne
osiągnięcia w pracy zawodowej;

•

ustalenie dla każdego członka korpusu służby cywilnej indywidualnego programu rozwoju
zawodowego, stanowiącego podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na
szkolenia, zgodnie z art. 108 ustawy o służbie cywilnej;

•

zweryfikowanie zasadności zawartych umów cywilnoprawnych na zasadach określonych
w cyt. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędqcych własnością pracodawcy;

•

spowodowanie prawidłowego wypełniania kart drogowych prowadzonych przez kierujących
samochodami służbowymi;

•

przestrzeganie przepisów art. 237
1 Kpa, tj. rozpatrywanie otrzymanych skarg bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca;

•

przestrzeganie przepisów art. 231 Kpa w zakresie terminowości przekazywania zgodnie
z właściwością skarg, jakie wpłynęły do Warmiisko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, a do
rozpatrzenia których Urząd nie jest właściwy;

•

w przypadku braku możliwości załatwienia skargi bądź wniosku w terminie, każdorazowo
informowanie skarżącego/wnoszącego o przyczynach zwłoki z jednoczesnym wskazaniem
nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie art. 36 1 Kpa;

•

dokonywanie wpisów w rejestrach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, jedynie
przyjęć dotyczących tej problematyki;

•

sporządzanie protokołów z przyjęć interesantów, zgodnie z
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

*

*

*

*

6 rozporządzenia w sprawie

*

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, oczekuję od Pana
Wojewody, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji
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o sposobie wykorzystania wyżej wymienionych uwag i wniosków, a także o podjętych działaniach lub
przyczynach niepodjęcia działań.
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Wykonano w 2 egz.:
Egz. Nr 1

—

Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Egz.Nr2—aa.
Sporządził: Zespół kontrolny.
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