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Prezydent
Miasta Bialego oku

BKtr.l7ll.06.2020

Pani
Anna Wasiluk

Dyrektor
Szkoty Podstawowej Nr 7
im. Hugona Kollqtaj
w Bialymstoku ul. Wiatrakowa l8

Wystqpienie pokontrolne

Nr

Dzialaj4c na podstawie upowa2nienia

ORN-1.077.297.2020 do przeprowadzenia

kontroli pracownik Biura Kontroli Urzgdu Miejskiego przeprowadzil w kierowanej przez
Pani4 jednostce kontrolg wybranych zagadnien gospodarki finansowej, a w szczeg6lno6ci
prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w dotycz4cych finansowania zadai z zaklesr oSwiaty.

Kontrola dotyczyla okresu od 1 stycznia do

3l

grudnia 2019 roku. Szczeg6iowe ustalenia

zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 06 lipca 2020 roku.

Majqc na uwadze wyniki kontroli przekazuj Pani niniejsze wyst4pienie celem podjgcia
stosowanych dzialah zmierzal4cych do usunigcia stwierdzonych nieprawidlowoSci.

W zakresie wydatkowania Srodk6w finansowych ustalono, 2e w 2019 roku jednostka
dokonala wydatku

w $ 3020 ,,Wydatki

osobowe niezaliczone do wynagrodzeh" na kwolg

Z opisu na fakturze wynikalo, ze ,,HerbatQ
zakupiono pracownikom i rozlo2ono jq w pokoju nauczycielskim, sekretariacie
2.232,09 zl, kt6ry dotyczyl zakupu herbaty.

i pomieszczeniach socjalnych".
z we\rngtrznymi regulacjami
wprowadzonym Zarz4dzeriem

Wskazano r6wnie2, 2e poryzszy uydatek zgodny jest

obwiqzujqcymi

Nr

3/2011

w

jednostce

tj.

Regulaminem Pracy

z dnia 01.04.2011r., w kt6rym

zapisano, 2e

ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85 869 6002, fax 85 869 6265, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl
Infolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku tel. 85 879 79 79

,.Pracodawca zapewnia co najmniej 50

g herbaty miesigcznie '*'szystkim pracownikom".

Analizuj4c obowiguj4ce przepisy prawne wydaje sig, 2e nie ma mo2liwoici dokonywania
zakup6w herbaty

z

przeznaczeniem do spo2ycia wylqcznie przez pracownik6w jednostki

budZetowej. Zgodnie bowiem z ert.232 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U.

z

2019r. poz. 1040

zatrudnionym

w

ze zm.)

pracodawca

jest obowi4zany zapewni6

pracownikom

warunkach szczeg6lnie uci4Zliwych, nieodplatnie, odpowiednie posilki

i napoje. jezeli jest to niezbgdne ze wzglgd6w profilaktycznych. Rodzaje posilk6w i napoj6w
oraz wymagania, jakie powinny spelniad, a takle przypadki i warunki ich wydawania zostaly

okreSlone

w

Rozporz4dzeniu Rady Ministr6w

z

dnia 28 mala 1996 r.

w

sprawie

profilaktycznych posilk6w i napoj6w (Dz.U. z 1996r. Nr 60 poz.279 ze zm). Zgodnie z g I

pkt. 2 w/w rozporz4dzerua pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczeg6lnie uciqzliwych nieodplatnie napoje kt6rych rodzaj
dostosowana do warunk6w wykonywanej pracy. Zgodnie

i

temperatura powinna byd

z $ 4 ust. I

przysluguj4 one

pracownikom pracujqcym na otwartej przestrzeni w ka2dym dniu pracy, kiedy temperatura

wynosi poniZej 10oC, bez wzglgdu na porg roku. a tak2e pracownikom zatrudnionym

w

warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzujqcego sig wartoSci4 wska2nika sily

chlodzqce.i powietrza (WCI) powy2ej 1000. Do ustalenia. czy pracownikom zatrudnionym na

otwartej przestrzeni przysluguj4

w okesie zimowym

napoje, niezbgdne jest dokonanie

pomiaru wydatku energetycznego na ich stanowiskach pracy. JeSli wynik pomiaru wykaZe,2e

i

rydatek ten nie przekracza 1500 kcal dla mQlczyzn
ma obowipku zapewnienia pracownikom posilk6w

i

1000 kcal dla kobiet, pracodawca nie

napoi profilaktycznych. Przekroczenie

podanych wska2nik6w wydatku energetycznego uprawnia pracownik6w

do

napoj6w

profilaktycznych bez wzsledu na oorq roku. Jak wynika z tre5ci prz).toczonych przepis6w.
pracodawca nie ma Drawneso obo*'iazk u zaoewnienia wszvstkim oracownikom naooi6w

w warunkach innych niZ \rnszcze g6lnione

w

rozDorzadzeniu.

Zgodnie z interpretacj4 Ministerstwa Finans6w jednostka budzetowa moZe zakupii
kawg

i

i

herbatg, jednakze wydatek ten powinien byd poniesiony

w okreSlonych przypadkach

zakwalifikowany jako wydatek reprezentacyjny. Nale2y przy tym mied na uwadze"

reprezentacja powinna

wynikai z zadan statutowych jednostki, a dzialaria powinny

2e

byd

skierowane do istniejqcych lub potencjalnych kontrahent6w, kt6re majq na celu wykreowanie

poz).tywnego wizerunku

oraz dzialah promuj4cych jednostkg. W

sytuacj

i

jednostek

bud2etowych naleZy pamiEtai r6wnie2, 2e podstawq gospodarki finansowej jednostki jest

plan finansowy, kt6ry nalezy sporz4dzit. zgodnie
Natomiast zgodnie z zasadami art. 44 ust. 3. pkt.

)

I

art. 3l

ustawy o finansach publicznych.

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. lJ

z

r. poz. 869 ze zm.) o finansach publicznych wydatki publiczne powinny byi
dokon).wane w spos6b celowy i oszczgdny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efekt6w z danych naklad6w, optymalnego doboru metod i Srodk6w slu24cych osiqgnigciu
2019

zalozonych cel6w

OdpowiedzialnoSi za gospodarkg finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za vr,ykonywanie

obowipk6w

w

zakresie kontroli zarz4dczej, spoczywa na

Dyrektorze, jako kierowniku jednostki sektora finans6w publicznych, stosownie do art. 53
ust.

I i art. 69 ust. I pkt 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Maj4c na uwadze przedstar,",ione nieprar,,,id1or,",oSci polecam Pani:

1.

Zaprzesta( dokonywania zakupu herbaty z przeznaczeniem dla pracownik6w szkoly.

2.
3.

Wydatki dokonywai zgodnie

z

art. 44 ust. 3

/\

1. ustawy o finansach

publicznych.

Opracowai nowy Regulamin Pracy dostosowany do obowiqzuj4cych przepis6w.
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Otrzymuj 4,/Do wiadomoSci:
1. Departament Edukacji
Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli. Urszula Szczerbifiska 85 869 6389
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