REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu
Na podstawie art.47 ust.3 w związku z art.44 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. 2005 nr 249. poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
1. Kontrola wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu odbywa się przez:
a) badanie zamierzonych dyspozycji przed ich dokonaniem i badanie dokumentów
powodujących powstanie zobowiązań,
b) bieżące sprawdzenie, czy wykonanie zadań przebiega prawidłowo zgodnie z
zatwierdzonymi planami finansowymi i przepisami,
c) bieżącą kontrolę stanu zabezpieczenia budynków, magazynów itp., jak również
rzeczowych składników majątkowych,
d) badanie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonanych.
2. Kontrola wewnętrzna wykonywana w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu zwana dalej
"kontrolą", obejmuje czynności, które polegają na wykrywaniu nieprawidłowości w
funkcjonowaniu placówki, przez eliminację w przyszłości ujawnionych uchybień,
ujawnienie przyczyn oraz źródeł ich powstawania.
3. W szczególności kontrola ma na celu:
a) badanie zgodności każdego postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa finansowego (budżetowego);
b) badanie gospodarności, efektywności działań i realizacji zadań;
c) badanie realizacji procesów gospodarczych, inwestycyjnych i innych rodzajów
działalności przez porównanie ich z planem, normami oraz wykrywanie odchyleń i
nieprawidłowości w realizacji tych zadań;
d) ujawnienie niegospodarnego działania, marnotrawstwa mienia społecznego oraz
ewentualnych nadużyć;
e) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz ustalenie osób
odpowiedzialnych za ich powstanie;
f) wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację tych nieprawidłowości;
g) podejmowanie działań korygujących system zarządzania szkołą.
4. Kontrola finansowa ma być prowadzona na bieżąco – w formie kontroli wstępnej lub
powykonawczej, w związku z wykonaniem zadań gospodarki finansowej. Ponadto mają
być prowadzone okresowe czynności sprawdzające zadania z zakresu gospodarki
finansowej i gospodarowania mieniem.
5. 1. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za
wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej, określonych w ustawie o
finansach publicznych.
2. Dyrektor Szkoły może powierzyć pracownikom Szkoły określone obowiązki w zakresie
gospodarki finansowej. Przyjęcie przez te osoby obowiązków powinno być
potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia.
6. Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej
odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Sprawuje on osobiście ogólny nadzór nad
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skutecznością działania tego systemu, jak również prawidłowością wykorzystania
sygnałów z wewnętrznej i zewnętrznej kontroli. Odpowiedzialny jest również za należyte
wykorzystanie wyników kontroli.
KRYTERIA, PODSTAWOWE ZASADY I FUNKCJE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
7. Przeprowadzane badania i analizy kontrolne powinny oceniać kontrolowaną działalność z
punktu widzenia następujących kryteriów:
a) sprawności organizacji pracy – sprawność, prawidłowość, efektywność przyjętych
rozwiązań organizacyjnych i kierunków działania, a także doboru środków w celu
wykonania założonych zadań;
b) celowości – zapewnia eliminację niekorzystnych działań zbędnych z punktu widzenia
interesów jednostki, realizuje się przez to sprawdzenie, czy środki finansowe zostały
wydatkowane zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, określonym w planie
finansowym,
c) gospodarności – ocena kontrolowanych procesów gospodarczych i finansowych z
punktu widzenia racjonalności, efektywności i celowości podejmowanych decyzji,
następnie ich realizacji;
d) rzetelności – zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.
e) legalności – zgodność z obowiązującymi przepisami ustawowymi i normami,
zawartymi w obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu przepisach
wewnętrznych.
8. Przy uwzględnianiu kryteriów, o których mowa w pkt. 1, kontrola winna umożliwić
realizację poniższych funkcji;
a) profilaktyczna – polega za zapobieganiu powstawania niekorzystnych zjawisk,
b) instruktażowa – dostarczanie kontrolowanemu informacji o obowiązujących
normach, ich interpretacji i zasad stosowania i pobudzanie do działań mających na
celu unikanie w przyszłości błędów i nieprawidłowości,
c) kreatywna – działania w kierunku unikania w przyszłości błędów i nieprawidłowości.
9. Dla zapewnienia obiektywizmu funkcjonowania kontroli wewnętrznej należy:
a) powierzać obowiązki wykonywania kontroli (poza samokontrolą) pracownikom
odpowiedzialnym za wykonanie kontrolowanych przez nich procesów i zadań;
b) powierzać bezpośrednią odpowiedzialność za składniki majątkowe (magazynowanie,
przyjmowanie, wydawanie) osobom uprawnionym do wydawania dyspozycji w
zakresie gospodarowania nimi.
10. Dla zapewnienia skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej należy:
a) w zakresach czynności pracowników, wykonujących czynności kontrolne
jednoznacznie i dokładnie ustalić uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność w tym
zakresie
b) zapoznać pracowników, wykonujących czynności kontrolne z obowiązującymi
przepisami, instrukcjami i regulaminami wewnętrznymi;
c) stosować zasadę powierzania pieczy nad składnikami majątkowymi ściśle określonym
pracownikom, za odebraniem oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej
za powierzone składki majątkowe, przy równoczesnym zapewnieniu zabezpieczenia
tych składników przed włamaniem czy kradzieżą oraz optymalnych warunków
właściwego przechowywania i dozoru;
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d) ściśle przestrzegać zasad dokumentowania wszystkich operacji i zdarzeń, ewidencji
aktywów i dokumentów, obiegu i kontroli dokumentów.
ORGANIZACJA I FORMY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
11. Czynności kontroli wewnętrznej, stosowane do ustalonego podziału obowiązków
nadzorczo - kontrolnych poszczególnych stanowisk pracy należy przeprowadzić w formie;
a) kontroli wstępnej, która ma na celu zapobiec niepożądanym lub nielegalnym
działaniom. Obejmuje więc ona badanie projektów umów, porozumień, zakupów czy
innych dokumentów pod względem wstępnej oceny ich celowości, legalności i
zgodności z planem finansowym szkoły.
b) kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich
wykonywania w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo, bada się również
rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz
prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem.
c) kontroli następnej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów
odzwierciedlających czynności już dokonane
KONTROLA DOKUMENTU PRZEZ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
12. Wyrazem dokonania przez głównego księgowego kontroli dokumentu jest złożenie
podpisu wraz z datą.
13. Złożenie podpisu oznacza, że główny księgowy:
a) sprawdził, iż operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników
szkoły (wskazanych przez dyrektora):
- za prawidłową pod względem merytorycznym,
- za zgodną z ustawą o zamówieniach publicznych, w przypadku, gdy dana operacja
podlega przepisom tej ustawy,
b) nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym
operacja ta została ujęta,
c) sprawdził, iż dowód stanowiący podstawę wypłaty ze środków publicznych został
zatwierdzony do wypłaty przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną
(pierwszy do wypłaty zatwierdza dyrektor, a główny księgowy stwierdza jedynie, że
dyrektor "nakazał" dokonać wypłaty),
d) stwierdził formalną prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji.
14. W związku z wykonywaniem kontroli główny księgowy ma prawo do:
a) wstępnej kontroli projektów umów, które mogą spowodować powstanie zobowiązań
finansowych,
b) kontroli operacji gospodarczych z punktu widzenia gospodarności,
c) wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne
osoby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz
księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości
d) Żądać od innych osób udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji
i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących
źródłem tych informacji i wyjaśnień,
e) żądać od innych osób usunięcia w określonym terminie nieprawidłowości dotyczących
zwłaszcza:
- przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów,

3

- funkcjonowania systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej,
f) występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
określonych zagadnień.
15. Kontrolę zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków przeprowadzają dyrektor
Szkoły i główny księgowy – przez zatwierdzenie operacji gospodarczych do realizacji.
16. Zobowiązuję się wszystkich pracowników do przestrzegania przepisów prawa oraz
niniejszego regulaminu.
17. Obowiązkiem każdego pracownika wykonującego czynności w ramach gospodarki
finansowej jest informowanie przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach i
zagrożeniach wystąpienia nieprawidłowości.
18. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków jest
przeprowadzana przez dyrektora Szkoły na etapie sporządzania planu finansowego.
W ciągu roku dyrektor przeprowadza kontrolę planu finansowego. W razie wystąpienia
zagrożenia w wykonaniu planu należy go skorygować, zaczynając od wstępnej oceny
celowości.
19. Zakres kontroli
1. Kontrola prawidłowości gospodarowania mieniem Szkoły obejmuje: kontrolę
merytoryczną, celowości oraz legalności pozyskiwania i zbywania przez Szkołę składników
majątkowych.
2. Przyjęcie na stan ewidencyjny środków trwałych następuje na podstawie
dokumentacji, którą sprawdza referent Szkoły. Sprawdzanie obejmuje kontrolę zgodności
dostawy z warunkami umowy zakupu oraz stanu technicznego środka trwałego przyjętego od
dostawcy.
3. Pracownicy, którym powierzono składniki majątkowe, są odpowiedzialni za
utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Pracownicy są zobowiązani zgłaszać
bezpośrednio przełożonemu wszystkie dostrzeżone uszkodzenia i braki składników mienia.
4. Każda zmiana sposobu i miejsca użytkowania składników majątkowych jest
dokumentowana w ewidencji środków trwałych i wymaga akceptacji pracownika
odpowiedzialnego za gospodarkę mieniem.
20. Zaciąganie zobowiązań w drodze umów powinno zostać poprzedzone procedurą
przewidzianą w Ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn.
Dz.U 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zmianami)
21. Bezpośredni nadzór nad realizacją dochodów i przychodów innych środków publicznych
sprawuje główny księgowy i referent szkoły.
22. 1. Po zakończeniu roku budżetowego dyrektor Szkoły przeprowadza ocenę wykonania
planu finansowego na podstawie dokumentacji przygotowanej przez głównego
księgowego.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust.1, obejmuje wskaźniki wykonania planu dochodów
i wydatków, ustalenie ewentualnych przyczyn niewykonania planu finansowego i
osoby, które są za to odpowiedzialne.

4

OBOWIĄZKI KONTROLUJĄCYCH
23. Obowiązkiem kontrolującego jest:
a) przygotowanie się do kontroli w celu wykonania jej zgodnie z procedura i tematyką,
b) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego i w razie stwierdzenie
nieprawidłowości i uchybień – ustalenie ich przyczyn i skutków finansowych oraz
wskazanie osób za nie odpowiedzialnych,
c) zgodnie z niniejszym regulaminem przygotowanie dokumentacji z kontroli.
24. Sposób dokonywania czynności kontrolnych:
1. Kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół z przeprowadzanych kontroli
bądź odnotować przeprowadzoną kontrolę w książce kontroli wewnętrznych. W protokole
winien przedstawić ustalenia kontrolne w sposób rzetelny, zwięzły i przejrzysty oraz zgodny
ze stanem faktycznym.
2. Protokół bądź sporządzona adnotacja w książce kontroli jest dowodem
dokumentującym wykonanie kontroli i winien zawierać wszystkie stwierdzone przez
kontrolującego fakty dotyczące kontrolowanego przedmiotu, w tym nieprawidłowości i
uchybienia w działaniu, ich przyczyny i skutki, będące podstawą do oceny kontrolowanej
działalności.
3. Ponadto protokół kontroli powinien zawierać:
a) imię i nazwisko kontrolującego,
b) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
c) zakres kontroli,
d) wyniki kontroli,
e) podpisy kontrolującego i osoby kontrolowanej, a w przypadku odmowy podpisu
wzmiankę o odmowie podpisania protokołu,
4. Protokół kontroli należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.
25. Nieprawidłowości w toku kontroli
1. W razie ujawnienia nieprawidłowości w czasie wykonywania kontroli wstępnej należy;
a) zwrócić niezwłocznie nieprawidłowe dokumenty właściwym osobom z wnioskiem
o dokonanie zmian lub uzupełnień,
b) odmówić podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących
operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając jednocześnie
na piśmie dyrektora szkoły o tym fakcie i decyzję w sprawie dalszego
postępowania podejmuje dyrektor szkoły.
2. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli, osoba odpowiedzialna za
kontrolę jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić bezpośrednio dyrektora szkoły oraz
przedsięwzięć odpowiednie kroki zmierzające do usunięcia tych nieprawidłowości.
3. W razie ujawnienia w czasie kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący
niezwłocznie zawiadamia o tym dyrektora szkoły jak też zabezpiecza dokumenty i
przedmioty stanowiące dowód przestępstwa. W każdym wypadku ujawnienia czynu, dyrektor
szkoły po niezwłocznym zawiadomieniu odpowiednich organów obowiązany jest:
a) ustalić, jakie warunki i okoliczności umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego
popełnieniu;
b) zbadać, czy przestępstwo wiąże się z zaniedbaniem obowiązków kontroli przez
osoby powołane do wykonywania tych zadań;
c) wyciągnąć na podstawie wyników przeprowadzonego badania, konsekwencji
służbowych;
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d) przedsięwziąć środki organizacyjne zmierzające do zapobiegania w przyszłości
powstaniu podobnych zaniedbań.
26. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wszyscy pracownicy szkoły powinni znać i stosować się do zawartych w
nim przepisów. Naruszenie zapisów dotyczących zasad działania zawartych w regulaminie
upoważnia dyrektora szkoły do wyciągnięcia konsekwencji służbowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
regulujące zasady gospodarki finansowej i rachunkowości oraz wewnętrzne przepisy Szkoły.
3. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 Lubaniu właściwi merytorycznie, z racji
powierzonych im obowiązków w zakresie kontroli, winni zapoznać się z treścią regulaminu
oraz przestrzegać zawartych w nim postanowień.
Zapoznanie się z przepisami zawartymi w regulaminie winno zostać
potwierdzone w oświadczeniu
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
w Lubaniu
mgr Beata Myśliwiec

6

