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DKSiW-K-II-095-3-2/2015 Warszawa, dnia        czerwca 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

                                        Egz. Nr …….. 

 

SPRAWOZDANIE 
 

z kontroli zrealizowanej w trybie uproszczonym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na 2015 r., na temat Prawidłowość wydatkowania środków otrzymanych na realizację 
zadań, przeprowadzonej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 111. 

 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie podmiotu kontrolowanego od dnia 23 marca 
2015 r. do dnia 27 marca 2015 r., na podstawie art. 33 ust 1 i 2 pkt 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym1, przez zespół kontrolerów MSW w składzie: 

Kierownik 
zespołu kontrolnego 

– Piotr Pawlica – główny specjalista w Departamencie Kontroli, 
Skarg i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 18/2015 z dnia 
19 marca 2015 r. 

Członek 
zespołu kontrolnego 

– Marcin Skarżyński – główny specjalista w Departamencie Kontroli, 
Skarg i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 17/2015 z dnia 
19 marca 2015 r. 

Członek 
zespołu kontrolnego 

– Monika Myszkowska – starszy specjalista w Departamencie Kontroli, 
Skarg i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 16/2015 z dnia 
19 marca 2015 r. 

 

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 
1. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji na wynagrodzenia 

i uposażenia nauczycieli akademickich. 
2. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji na podróże służbowe 

(krajowe i zagraniczne) funkcjonariuszy oraz na podróże krajowe pracowników. 
3. Poprawność prowadzonej ewidencji księgowej oraz dokumentacji dotyczącej zadania związanego 

z bezpieczeństwem obywateli. 
4. Prawidłowość rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. 

 

Kontrolą został objęty rok 2014 oraz okres rozliczenia dotacji podmiotowej, tj. do dnia 26 stycznia  
2015 r. 

                                                           
1  Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. 
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Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z przekazanej dotacji 
podmiotowej oraz rzetelności zarówno dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją 
zadania, jak i sporządzonych rozliczeń dotacji (częściowych i końcowego). 

Ocena działalności jednostki kontrolowanej została dokonana na podstawie ustalonego stanu 
faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy o kontroli w administracji 
rządowej2 takich jak: legalność, gospodarność, celowość oraz rzetelność. 

 

OCENA OGÓLNA: W kontrolowanym zakresie pozytywnie3 oceniono wydatkowanie środków 
finansowych z przekazanej dotacji podmiotowej na wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli 
akademickich, podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) funkcjonariuszy, podróże krajowe 
pracowników, a także staranność i rzetelność sporządzania rozliczeń dotacji oraz prowadzenia 
dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania publicznego.   

 

USTALENIA KONTROLI: 

1. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji na wynagrodzenia 
i uposażenia nauczycieli akademickich 

W oparciu o przedstawione do analizy dokumenty dotyczące wybranych losowo4 wynagrodzeń 
nauczycieli akademickich ustalono, że podmiot kontrolowany prawidłowo wydatkował środki publiczne 
otrzymane na realizację zadania związanego z bezpieczeństwem obywateli. Środki finansowe na 
wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli akademickich, w tym dodatki do uposażenia oraz inne 
należności były przyznawane i naliczane/wypłacane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa oraz mieściły się w kwocie określonej w Planie wydatków na 2014 r., finansowanych  
z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych. Podmiot kontrolowany przedstawił dokumenty źródłowe5, 
potwierdzające wykonanie wydatków w ramach realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem 
obywateli. 
Jako nieprawidłowość wskazano niewypracowanie przez dwóch nauczycieli akademickich, niebędących 
funkcjonariuszami, wymaganej liczby zajęć dydaktycznych, które z racji zajmowanego stanowiska 
powinni byli wypracować w ramach pensum. 
 

1.1. Nauczyciele akademiccy (niebędący funkcjonariuszami) 

Na podstawie analizy dokumentów, znajdujących się w aktach osobowych nauczycieli akademickich, 
ustalono, że nauczyciele akademiccy6 (niebędący funkcjonariuszami) posiadali odpowiednie kwalifikacje 
oraz spełniali inne warunki określone w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustalono,  
że nauczyciele akademiccy mieli tytuły i stopnie naukowe oraz tytuły zawodowe odpowiadające 
zajmowanym stanowiskom, o których mowa w art. 114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

                                                           
2     Dz.U.2011.185.1092. 
3     MSW stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
4  Badaniem objęto akta osobowe 10 nauczycieli akademickich (niebędących funkcjonariuszami)  oraz 25 nauczycieli akademickich, będących 

funkcjonariuszami.  
5  Obejmujące m.in.: listy wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz wyciągi bankowe. 
6  Badaniem objęto akta osobowe 10 nauczycieli akademickich, wybranych spośród 46 nauczycieli akademickich zatrudnionych na 44 etatach. 
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Zatrudnieni nauczyciele akademiccy złożyli także pisemne oświadczenia, że spełniają wymogi określone 
w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oświadczenia zostały dołączone do akt osobowych. 

Ustalono, że w jednym z badanych przypadków - na stanowisku adiunkta - zatrudniono osobę 
posiadającą stopień naukowy doktora. Jednakże nauczyciel ten nie przekroczył ośmioletniego okresu 
zatrudnienia7 na stanowisku adiunkta, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz w § 71 ust. 2 statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie8.  
Wszyscy nauczyciele akademiccy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, co było zgodne z art. 
118 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie składali oni zatem pisemnego oświadczenia,  
o którym mowa w art. 119 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, że uczelnia jest ich 
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, wymaganego przy nawiązaniu stosunku pracy 
przez nauczycieli akademickich na podstawie mianowania. Stwierdzono natomiast, że w § 4 umów  
o pracę zawieranych przez WSPol w Szczytnie, reprezentowaną przez Komendanta-Rektora9,  
z nauczycielami akademickimi wprowadzono zapis, że uczelnia (WSPol w Szczytnie) jest dla pracownika 
podstawowym lub dodatkowym miejscem pracy10. 
Ustalono, że Senat WSPol w Szczytnie uchwałą Nr 188/II/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zasad 
ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem 
tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych określił roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych 
stanowisk nauczycieli dydaktycznych11. Ustalony wymiar zajęć dydaktycznych był zgodny z wymiarem 
godzin dydaktycznych określonym w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie było 
przypadku obniżania lub podwyższania wysokości pensum12. Jednakże stwierdzono, że w dwóch 
przypadkach, nauczyciele akademiccy nie wypracowali wymaganego wymiaru zajęć dydaktycznych. 
Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie wyjaśnił, że w pierwszym przypadku nauczyciel akademicki nie 
wypracował pensum13 z powodu nieutworzenia grupy seminaryjnej (brak studentów, którzy wybrali 
obszar tematyczny zaproponowany przez promotora). W drugim przypadku, nauczyciel akademicki  
nie wypracował wymaganego pensum14 z uwagi na to, że rok akademicki 2013/2014 był pierwszym 
rokiem realizacji procesu dydaktycznego na nowo powołanym kierunku, gdzie nie były przewidziane do 
realizacji seminaria dyplomowe, które nauczyciel akademicki miał prowadzić na II roku studiów. 
Przewidziane do realizacji przez nauczyciela akademickiego przedmioty, zgodnie z planem studiów będą 
realizowane na II i III roku studiów. W roku akademickim 2013/2014 nauczyciel ten nie miał też 
przydzielonych innych zajęć. Niewypracowanie wymaganego wymiaru zajęć dydaktycznych przez ww. 
nauczycieli akademickich uznano za nieprawidłowość, której przyczyną było niewłaściwe planowanie 
zajęć dydaktycznych dla ww. nauczycieli akademickich. Odpowiedzialność za stwierdzoną 
nieprawidłowość ponosi dziekan wydziału, który zgodnie z § 30 ust. 3 pkt 10 uchwały Senatu WSPol  
w Szczytnie Nr 188/II/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków 
nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym 
wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, 

                                                           
7  Zatrudnienie od dnia 1 października 2013 r. 
8  Zwanej dalej WSPol w Szczytnie. 
9  Zwanego dalej pracodawcą. 
10  Umowę o pracę z osobą, dla której uczelnia jest podstawowym miejscem pracy zawarto z 5 nauczycielami akademickimi oraz umowę  

o pracę z osobą, dla której uczelnia jest dodatkowym miejscem pracy zawarto z 5 nauczycielami akademickimi. 
11 Profesor zwyczajny – 120 godz. dydaktycznych, profesor nadzwyczajny – 140 godz. dydaktycznych, adiunkt i asystent – 240 godz. 

dydaktycznych, starszy wykładowca i wykładowca – 360 godz. dydaktycznych, lektor i instruktor – 540 godz. dydaktycznych. 
12   W roku 2014 nauczyciele akademiccy wypracowywali zajęcia dydaktyczne przewidziane dla roku akademickiego 2013/2014 oraz 2014/2015 
13    Wymagane pensum to 140 godzin zajęć dydaktycznych, natomiast nauczyciel wypracował 109 godzin dydaktycznych. 
14    Wymagane pensum to 240 godzin zajęć dydaktycznych, natomiast nauczyciel wypracował 127 godzin dydaktycznych. 
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dokonuje przydziału zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale. Skutkiem powyższej 
nieprawidłowości było nieefektywne wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji na 
wynagrodzenie nauczycieli akademickich, których wiedza i doświadczenie nie zostały wykorzystane  
w sposób właściwy. 
Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że nauczycielom akademickim przyznawano 
i naliczano stawki wynagrodzenia zasadniczego w granicach określonych w załączniku nr 1 
do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej15, tzn. stosownie do zajmowanego stanowiska przyznawano stawki 
powyżej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w złotych, określone na 2014 r. Wypłacanie 
wynagrodzenia za pracę odbywało się zgodnie z § 41 ust. 2 Regulaminu pracy pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z dnia 16 lipca 2013 r. 
Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za staż pracy wypłacane było terminowo16.  
Od wynagrodzeń pracodawca prawidłowo odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne, składkę 
zdrowotną oraz podatek.  
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono prawidłowość przyznawania i naliczania 
dodatków za staż pracy. Stwierdzono, że dodatki za staż pracy naliczano zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Za każdy rok pracy przyznawano dodatek w wysokości 1% z tym, 
że pierwszego naliczenia dokonywano od czwartego roku pracy. Naliczenia dodatku za staż pracy od 
czwartego roku pracy w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego dokonano w 1 przypadku. Nie było 
przypadku przyznania dodatku za staż pracy przekraczającego 20% wynagrodzenia zasadniczego. 
Dodatek za staż pracy przyznawano również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych  
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej17. W tym zakresie dziewięciu 
nauczycielom18 akademickim, po podwyższeniu wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca, naliczono 
dodatek za staż pracy za ten miesiąc, co było zgodne z § 16 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia. Dwóm 
nauczycielom akademickim, spośród wyżej wymienionych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia w 
sprawie warunków wynagradzania, przy ustalaniu okresu uprawniającego do dodatku za staż pracy 
uwzględniono zakończone okresy zatrudnienia. 
 
Ustalono, że nauczycielom akademickim niebędącym funkcjonariuszami nie były przyznawane dodatki 
funkcyjne oraz dodatki specjalne z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia 
dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania.  
Przyznano natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne, które naliczono dziewięciu nauczycielom 
akademickim, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej19. Jednemu nauczycielowi akademickiemu,  
w związku z zatrudnieniem od 1 października 2014 r., nagrody rocznej nie przyznano, co było zgodne  
z art. 2 ust. 2 ww. ustawy. 
W jednym przypadku przyznano dodatkowe wynagrodzenie20 za sprawowanie funkcji promotora  
w prowadzonym przewodzie doktorskim, tj. za działalność, o której mowa w § 8 rozporządzenia  

                                                           
15  Dz. U. z 2013 r., poz. 1571. 
16  Wyciągi bankowe z datami przelewów znajdują się w aktach kontroli. 
17  Zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie warunków wynagradzania Dz. U 2013 r., poz. 1571. 
18   Jeden z dziesięciu nauczycieli akademickich osiągnął staż pracy uprawniający do 20% dodatku. 
19    Dz.U. 2013 r., poz. 1144. 
20  Przyznano wynagrodzenie w wysokości 4940 zł - wniosek 6/WBW/14. 
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w sprawie warunków wynagradzania. Wynagrodzenie to było finansowane z przychodów, a nie  
z dotacji. Ustalono, że dwóch nauczycieli akademickich wykonywało pracę w godzinach 
ponadwymiarowych21. W roku akademickim 2013/2014 praca ta wykonywana była po wyczerpaniu 
rocznego limitu godzin dydaktycznych, wynikających z art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz § 4 uchwały Nr 188/II/2013 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sprawie zasad 
ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem 
tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych. Świadczenie pracy w godzinach ponadwymiarowych wykonywane było 
w celu realizacji programu kształcenia.  
Jeden nauczyciel akademicki przekroczył limit godzin ponadwymiarowych, o którym mowa w art. 131 
ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przekroczenie dotyczyło lektora języka rosyjskiego 
zatrudnionego na pół etatu z rocznym wymiarem zajęć dydaktycznych 270 godzin. Poza ww. lektorem 
zatrudnionych było jeszcze dwoje innych rusycystów z rocznym wymiarem zajęć dydaktycznych 140 
godzin oraz 360 godzin. Natomiast, liczba godzin przewidzianych dla grup uczących się języka rosyjskiego 
wynosiła 1284 godziny. Ustalono, że uczelnia nie dysponowała liczbą rusycystów wystarczającą 
do zapewnienia pełnej obsady zajęć. Sytuacja taka wynikała z faktu, że większość studentów 
to policjanci, którzy uczyli się języka rosyjskiego na wcześniejszych etapach kształcenia. Zatem, aby 
zapewnić realizację procesu dydaktycznego zgodnie z Procesem Bolońskim, każdy  
z rusycystów wypracowywał liczbę godzin przewyższającą obowiązujący roczny wymiar zajęć 
dydaktycznych. W analizowanym przypadku lektor przepracował 544 godziny dydaktyczne, 
przekraczając obowiązujący wymiar zajęć o 274 godziny. Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym oraz § 5 ust. 4 uchwały Nr 188/II/2013 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych 
objętych zakresem tych obowiązków w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością 
realizacji programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia 
dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym dla pracownika 
dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych, co dla ww. lektora wynosiło 135 godzin 
dydaktycznych22. Jednakże, zgodnie z § 5 ust. 5 uchwały Nr 188/II/2013 Senatu Wyższej Szkoły Policji  
w Szczytnie, nauczycielowi akademickiemu, za jego pisemną zgodą, może być powierzone prowadzenie 
zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określonych w ust. 
4 ww. uchwały. W tym zakresie lektor języka rosyjskiego złożył oświadczenie, że wyraża zgodę na 
prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym 150 % przypisanego wymiaru zajęć 
dydaktycznych23. 
W drugim przypadku przekroczenie dotyczyło lektora języka angielskiego z rocznym wymiarem zajęć 
dydaktycznych 540 godzin. Zespół anglistów pracujących w Studium Edukacji Językowej Wydziału 
Administracji liczył 9 osób, w tym jedna zatrudniona na ½ etatu. Jedna z anglistek przez cały rok 
akademicki przebywała na urlopie wychowawczym, a następnie na zwolnieniu lekarskim. Przez cały 
czerwiec 2014 r. kolejna z lektorek języka angielskiego była niezdolna do pracy z powodu choroby.  
W związku z powyższym ww. anglista, prowadząc zajęcia, przekroczył określony w ustawie wymiar zajęć 
dydaktycznych, nie przekraczając jednak limitu, o którym mowa w art. 131 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

                                                           
21  W pierwszym przypadku 274 godziny ponadwymiarowe oraz w drugim przypadku 42 godziny ponadwymiarowe. 
22  Przekroczenie wymiaru godzin ponadwymiarowych o 62 godziny. 
23  Kopia oświadczenia w aktach kontroli. 
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Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że godzina pracy lektora zatrudnionego 
w ramach umowy cywilnoprawnej kosztowała 70 zł (według zarządzenia Nr 117/2012 Komendanta-
Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie). Natomiast za godziny ponadwymiarowe naliczano stawki 
określone w zarządzeniu Nr 79/2014 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie24 w 
sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Na stanowisku asystenta stawka 
za godzinę obliczeniową odpowiadającą 45 minutom wynosiła 38 zł. Zatem naliczanie stawek za godziny 
ponadwymiarowe nauczycielom dydaktycznym WSPol w Szczytnie było bardziej racjonalnym 
rozwiązaniem niż zatrudnianie lektora w ramach umowy cywilnoprawnej. Stawka za godzinę 
obliczeniową ponadwymiarowego czasu pracy nie przekraczała też stawki określonej w § 5 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i 
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 
 
Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ustalano i przyznawano na podstawie stawek 
obowiązujących w ostatnim dniu okresu, w którym zajęcia prowadzono, co było zgodne z § 6 i 7 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania. 
Ustalono, że czterem nauczycielom akademickim przyznane zostały, zgodnie z art. 155 ust. 1 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, nagrody Komendanta-Rektora, w tym: po jednej I stopnia i II stopnia oraz 
dwie nagrody III stopnia. Nagrody przyznano za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, 
określone w § 3 pkt 1, 3, 4, 5 i 7 Regulaminu zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim 
nagród komendanta-rektora, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 120/II/2012 Senatu Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie z dnia 9 października 2012 r. 
Wysokość przyznanych nagród Komendanta-Rektora dla poszczególnych  stopni nie przekraczała 
wysokości (wielokrotności stawek) określonych w § 4 ust. 2 ww. regulaminu25. 
W okresie objętym kontrolą, nagród ministra, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich26, 
nauczycielom akademickim niebędącym funkcjonariuszami nie przyznano. 
Ustalono, że w 2014 r. przyznano i wypłacono nagrody jubileuszowe dwóm nauczycielom akademickim,  
po trzydziestu latach pracy w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego, co było zgodne z art. 156 
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Od przyznanych nagród jubileuszowych 
odprowadzono należne składki na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotne i podatki. 
 

1.2. Nauczyciele akademiccy – będący funkcjonariuszami 

 
Na podstawie analizy dokumentów znajdujących się w aktach osobowych nauczycieli akademickich 
będących funkcjonariuszami ustalono, że wszyscy funkcjonariusze27 spełniali warunki określone  
w art. 25 ust. 1 ustawy o Policji28. Posiadali także kwalifikacje i spełniali inne warunki określone  
w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Również wszyscy nauczyciele akademiccy mieli stopnie 
naukowe oraz tytuły zawodowe odpowiadające zajmowanym stanowiskom służbowym, co było zgodne z 
art. 114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

                                                           
24  Wcześniej Zarządzenie Nr 79/2014 Komendanta-Rektora Wyższej szkoły Policji w Szczytnie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia 

stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. 
25  Nagrody komendanta-rektora przyznano w wysokości: I stopnia 6000 zł, II stopnia 1430 zł, III stopnia 1000 zł i 900 zł. 
26   Dz. U. z 2013 r., poz. 296. 
27  Badaniem objęto akta osobowe 25 nauczycieli akademickich będących funkcjonariuszami, wybranych spośród 138 nauczycieli akademickich 

na 158 etatach. 
28   Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z poźn. zm. 
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Nauczyciele akademiccy będący funkcjonariuszami Policji spełniali także wymagania w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych 
stanowiskach służbowych, określonych w tabeli nr 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, 
jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach 
służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe29.  
Ustalono, że w trzech badanych przypadkach stanowisko adiunkta zajmowali funkcjonariusze 
posiadający stopień naukowy doktora. Żaden z nich nie przekroczył okresu zatrudnienia na stanowisku 
adiunkta30, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w § 71 ust. 2 
statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
W 2014 r. nauczyciele akademiccy będący funkcjonariuszami przeprowadzili zajęcia dydaktyczne 
przewidziane dla roku akademickiego 2013/2014 oraz 2014/2015. Spośród badanej próby, dwudziestu 
dwóch nauczycieli akademickich wypracowało zaplanowaną liczbę zajęć dydaktycznych określoną 
w uchwale Nr 188/II/2013 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie31 oraz art. 130 ust. 3 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Ustalono, że dwóch funkcjonariuszy będących nauczycielami akademickimi, 
którzy zostali zatrudnieni w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2014 r.32, wypracowało godziny 
dydaktyczne w wymiarze adekwatnym  do okresu zatrudnienia. Jednemu nauczycielowi akademickiemu, 
w związku ze sprawowaniem funkcji dziekana wydziału, Komendant-Rektor obniżył roczny wymiar zajęć 
dydaktycznych, co było zgodne z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 75 statutu 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
 
Ustalono, że za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, policjantom 
udzielano czasu wolnego, który naliczano zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby 
policjantów33. 
Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że stawki uposażenia zasadniczego były 
właściwie określone dla zajmowanych stanowisk służbowych oraz grup zaszeregowania, a tym samym 
były zgodne z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania 
i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, 
od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego34. Prawidłowo naliczano także dodatki za 
stopnie, a ich wysokość była zgodna ze stawkami określonymi w załączniku Nr 3 rozporządzenia  
w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i uposażenia zasadniczego policjantów. Od uposażenia 
prawidłowo odprowadzono także składkę zdrowotną i podatek. 
 
W jednym przypadku, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, policjantowi zajmującemu stanowisko 
profesora nadzwyczajnego przyznano dodatek funkcyjny kategorii III35. Kategoria przyznanego dodatku 
funkcyjnego była właściwa dla zajmowanego stanowiska służbowego, określonego w załączniku nr 4  

                                                           
29   Dz. U. z 2007 r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm. 
30  Zatrudnienie od 1 sierpnia 2012 r.,1 grudnia 2009 r. oraz od 12 kwietnia 2006 r. 
31  Profesor nadzwyczajny – 140 godz. dydaktycznych, adiunkt – 240 godz. dydaktycznych, starszy wykładowca i wykładowca – 360 godz. 

dydaktycznych, instruktor – 540 godz. dydaktycznych. 
32  Zatrudnienie od 15 marca 2014 r. oraz od 1 października 2014 r. 
33    Dz. U. Nr 131, poz.1471, z późn. zm. 
34  Zwane dalej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów,  

Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1732 z późn. zm. 
35  Przyznano dodatek funkcyjny w wysokości 1200 zł w marcu 2014 r. 
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ww. rozporządzenia, a jego wysokość nie przekraczała miesięcznie podstawy wymiaru stanowiącej sumę 
należnego uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia 
etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu36 (młodszego inspektora). 
Ustalono także, że funkcjonariuszowi temu dwukrotnie podwyższono dodatek funkcyjny na czas 
określony37, zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania  
i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, w związku ze wzorowym wykonywaniem obowiązków 
służbowych oraz realizacją zadań wykraczających poza zakres obowiązków. Nie stwierdzono przypadku 
obniżania dodatku funkcyjnego. 
Ustalono, że funkcjonariuszom będącym nauczycielami akademickimi podwyższano dodatki służbowe. 
Dodatki te Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie podwyższał rozkazem personalnym, w którym 
wskazywał podstawę prawną, okres na jaki dodatek był podwyższany oraz uzasadnienie podwyższenia 
dodatku służbowego. W uzasadnieniu powoływano się na wzorowe wywiązywanie się z obowiązków 
służbowych, oraz realizację innych zadań wykraczających poza zakres obowiązków38.Wysokość 
podwyższanych dodatków służbowych nie przekraczała miesięcznie - w żadnym z badanych przypadków 
- 50% podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz 
dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego 
zajmowanemu stanowisku służbowemu. Komendant-Rektor WSP w Szczytnie dwudziestu dwóm 
funkcjonariuszom podwyższył dodatki służbowe na czas określony oraz czterem funkcjonariuszom z ww. 
grupy podwyższył dodatki służbowe na stałe39.  
W jednym przypadku Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie obniżył funkcjonariuszowi dodatek 
służbowy o 20%40, co było zgodne z § 8 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości 
uposażenia zasadniczego policjantów. 
 
Ustalono, że policjantom przyznano i wypłacono nagrody roczne41. Wysokość wypłaconych nagród 
rocznych była prawidłowo naliczona, a wszyscy policjanci, którym wypłacono nagrody roczne spełniali 
warunki określone w art. 110 ustawy o Policji. W dwóch spośród badanych przypadków, policjantom nie 
przyznano nagrody rocznej ze względu na przeniesienie do WSPol w Szczytnie po okresie przypadającym 
na wypłacenie nagród rocznych42.  
W 2014 r. nie przyznano nagród ministra, o których mowa w § 14 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich. 
Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie w 2014 r., na podstawie art. 110 a ust.1 ustawy o Policji, przyznał 
24 policjantom43 nagrody motywacyjne. W uzasadnieniu powoływał się na wzorowe wykonywanie 
zadań służbowych i osiągnięte wyniki w działalności naukowej, co było zgodne z § 8 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania 
policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów44 
oraz z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i 
zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów45. 
                                                           
36  Zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 3 – w III kategorii do 60%. 
37  Na czas określony od 1 lipca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. o kwotę 1250 zł i od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r. o kwotę 800 zł. 
38   Zgodnie z treścią rozkazów personalnych w sprawie podwyższenia dodatków służbowych.  
39  W trzech przypadkach o 100 zł oraz w jednym przypadku o 150 zł.  
40  Obniżenie dodatku służbowego po wymierzeniu kary dyscyplinarnej przez Komendanta – Rektora WSPol w Szczytnie. 
41  Nagrody roczne wypłacono 23 policjantom. 
42  Przeniesienie od 15 marca 2014 r. oraz od 1 października 2014 r. 
43  W 1 przypadku brak było dokumentów policjanta w związku z przesłaniem akt osobowych do KGP. 
44  Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1859. 
45  Dz. U. z 2014 r., poz. 1314. 
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Ustalono, że czterem funkcjonariuszom przyznano nagrody jubileuszowe46. Nagrody te przyznano 
po zaliczeniu okresów uprawniających do otrzymania nagród, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczania do 
okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz trybu jej obliczania  
i wypłacania policjantom47. Wysokość przyznanych nagród jubileuszowych odpowiadała wielkościom 
procentowym miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, o których 
mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o Policji. 
W 2014 r. funkcjonariusze nie składali wniosków o zapomogi, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów 
oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów. 
Ustalono, że zgodnie z art. 121 g ustawy o Policji, środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia 
uposażeń policjantów w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznaczano w całości 
na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie policjantów przebywających 
na zwolnieniach lekarskich. Środki te rozdzielano w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych 
na zasadach określonych w decyzji Nr 93/2014 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zasad i trybu podziału środków finansowych uzyskanych z tytułu 
zmniejszenia uposażeń policjantów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w okresie przebywania 
na zwolnieniach lekarskich oraz przyznawania nagród motywacyjnych policjantom ich zastępującym. 
W 2014 r. środki rozdzielono w miesiącu październiku oraz grudniu48. 
 
W jednym przypadku, na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 pkt 8 i art. 35 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 
2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających 
w związku ze służbą49, za doznanie uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku  
z pełnieniem służby w Policji, przyznane zostało jednorazowe świadczenie odszkodowawcze50. 
Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Olsztynie określiła sześć procent 
uszczerbku na zdrowiu, w następstwie wypadku pozostającego w związku ze służbą51. Za podstawę 
obliczenia wysokości jednorazowego odszkodowania za każdy punkt procentowy uszczerbku na zdrowiu 
naliczono 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co w 2013 r. 
stanowiło kwotę 730,10 zł52. Prawidłowo naliczono także wysokość jednorazowego odszkodowania, tj. 
4381,00 zł. Przyznanie oraz naliczenie jednorazowego odszkodowania było zgodne z ustawą z dnia  
4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 
pozostających w związku ze służbą. 
Ustalono, że w 2014 r. w związku ze zwolnieniem ze służby53 (orzeczenie Wojewódzkiej Komisji 
Lekarskiej54 MSW o niezdolności do służby w Policji i zaliczenia do trzeciej grupy inwalidzkiej), 
funkcjonariuszowi wypłacono odprawę oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W związku z wysługą 
powyżej 20 lat służby55 funkcjonariuszowi wypłacono odprawę w wysokości sześciomiesięcznego 

                                                           
46  Jedna nagroda po 20 latach służby, 2 nagrody po 30 latach służby oraz jedna nagroda po 35 latach służby. 
47  Dz. U. Nr 100, poz. 913 z późn. zm. 
48  Środki rozdzielono dla 6 policjantów z badanej próby. 
49  Dz. U. z 2014 r., poz. 616 z późn. zm. 
50  Decyzja Nr 12/2014 o przyznaniu jednorazowego odszkodowania. 
51  Orzeczenie Nr 308/U/14 w sprawie uszczerbku na zdrowiu, zatwierdzone w dniu 9 grudnia 2014 r. przez Okręgową Komisję Lekarską MSW  

w Gdańsku. 
52  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r. ogłoszone do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
53  Jeden przypadek zwolnienia ze służby funkcjonariusza badanej próby. 
54  Orzeczenie WKL MSW nr 1084/F/13. 
55  Wysługa 23 lata i 21 dni. 
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uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi na ostatnio zajmowanym 
stanowisku służbowym starszego wykładowcy, co było zgodne z art. 115 ustawy o Policji. Policjantowi 
wypłacono także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy za 2013 i 2014 r., 
łącznie 75 dni56. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy wypłacono 
w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, 
pobieranym na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym starszego wykładowcy, co było zgodne 
z art. 115 a ustawy o Policji. 
Ustalono także, że trzem funkcjonariuszom57 zwolnionym ze służby58, w okresie objętym kontrolą tj.  
w 2014 r. prawidłowo naliczano i wypłacano świadczenia pieniężne. W jednym przypadku świadczenie 
wypłacano przez dwa miesiące do lutego 2014 r.59, w drugim przypadku przez cztery miesiące do 
kwietnia 2014 r.60 oraz w trzecim przypadku przez dziesięć miesięcy od marca do grudnia 2014 r.61 
Świadczenia te wypłacano w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz  
z dodatkami o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanych stanowiskach służbowych,  
co było zgodne z art. 117 ust. 1 ustawy o Policji. 
 
2. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji na podróże służbowe 

(krajowe i zagraniczne) funkcjonariuszy oraz na podróże krajowe pracowników 

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej ustalono, że podmiot kontrolowany prawidłowo 
dokumentował i rozliczał wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników i funkcjonariuszy. 
Stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych uchybienia dotyczyły kwestii formalnych. 
 

2.1. Podróże krajowe pracowników cywilnych 

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o próbę wszystkich podróży krajowych 10 pracowników 
cywilnych (spośród 116 osób niebędących funkcjonariuszami, które uczestniczyły w krajowych 
podróżach w 2014 r.). W wyniku wyboru ww. próby stwierdzono, że odbyło się 47 wyjazdów62, spośród 
których 36 delegacji o łącznej wysokości 4.145,07 zł sfinansowano z dotacji podmiotowej MSW. 
Pozostałe 11 wyjazdów zostało rozliczonych poza dotacją MSW. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów źródłowych ustalono, że podróże służbowe były 
uzasadnione, bowiem pracownicy WSPol w Szczytnie, którzy brali w nich udział realizowali zadania 
służbowe. Ponadto, zasadność odbycia podróży każdorazowo określali przełożeni pracowników 
wystawiając wewnętrzne rozkazy wyjazdu, które następnie były akceptowane przez osoby wymienione63 
w § 3 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad wydawania i dokumentowania polecenia wyjazdu służbowego na obszarze 

                                                           
56  Za 2013 rok 23 dni urlopu wypoczynkowego i 13 dni dodatkowego oraz za 2014 rok 26 dni urlopu wypoczynkowego i 13 dni urlopu 

dodatkowego. 
57  Jeden funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji, dwóch funkcjonariuszy zwolnionych na podstawie art. 41 

ust. 1 pkt 1. ustawy o Policji. 
58  Dwóch funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w 2013 r. oraz jeden zwolniony ze służby w 2014 r. 
59    Świadczenie wypłacano od marca 2013 r. do lutego 2014 r. 
60    Świadczenie wypłacano od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. 
61    Świadczenie wypłacane przez rok od marca 2014 do lutego 2015 r. 
62  Miejscami podróży były: Białystok, Giżycko, Gołdap, Józefów, Kraków, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Olsztyn, Pisz, Polańczyk, Poznań, 

Szymonowo, Warszawa, Wrocław. 
63  Komendanta – Rektora lub upoważnioną osobę (Zastępcę Komendanta - Prorektora lub Kanclerza): Zastępca Komendanta - Prorektor, 

posiadający pisemne upoważnienie na mocy decyzji Nr 71/2013 Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 
2013 r. w sprawie upoważnienia zastępcy komendanta - prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do podejmowania decyzji i załatwiania 
spraw w imieniu Komendanta – Rektora; Kanclerz, posiadający pisemne upoważnienie na mocy decyzji Nr 72/2013 Komendanta - Rektora 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta -Rektora oraz kierowania administracją i gospodarką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  
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kraju64. W wewnętrznych rozkazach wyjazdu każdorazowo określano cele i zadania, których realizacji 
miały służyć podróże służbowe. W każdym przypadku sporządzone zostały polecenia wyjazdów 
służbowych65.  

Pracownicy odbywali podróże służbowe m.in. w celu szkolenia, konsultacji w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych, konferencjach. Ponadto, 
celem wyjazdów było również dostarczenie lub odbiór sprzętu informatycznego z naprawy.  

W przypadku dwóch poleceń wyjazdów służbowych stwierdzono błędne daty wystawienia dokumentów 
przez kierownika Rektoratu WSPol w Szczytnie66. W toku kontroli uzyskano pisemne oświadczenie 
Kwestora o tym, że przeprowadzona została rozmowa instruktażowa z kierownikiem Rektoratu, 
wystawiającym polecenia wyjazdów służbowych.  

Wydatki z tytułu wyjazdów krajowych pracowników były w każdym przypadku prawidłowo 
udokumentowane67 i rozliczane. Ponadto, osoby delegowane składały oświadczenia dotyczące 
należności przysługujących w trakcie krajowych podróży służbowych. Prawidłowo rozliczano diety 
z tytułu podróży służbowych. Wysokość wypłacanych diet była zgodna ze stawkami określonymi w § 7 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub  samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej68. Diety były odpowiednio zmniejszane w przypadku zapewnienia 
bezpłatnego wyżywienia.  

Podczas wyboru miejsca zakwaterowania kierowano się zasadą efektywności oraz oszczędności69. 
Prawidłowo rozliczano wydatki związane z zakwaterowaniem w trakcie podróży służbowej. Koszty doby 
hotelowej nie przekraczały dwudziestokrotności stawki diety, co było zgodne z § 8 rozporządzenia 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz § 7 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – 
Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W związku z powyższym, nie istniała konieczność uzyskania 
zgody Komendanta – Rektora na wyższe koszty doby hotelowej od ww. stawki.  
W objętych kontrolą delegacjach nie wystąpiły przypadki wypłacania ryczałtu za nocleg w kwocie 
stanowiącej 150% diety, tj. 45 zł, gdyż każdorazowo delegowany miał zapewniony bezpłatny lub 
odpłatny nocleg. Niemniej jednak, w toku kontroli uzyskano pisemne zapewnienie, że w sytuacji 
wystąpienia ryczałtów za nocleg, wypłacano je zgodnie z ww. przepisami.  

Podczas kontroli uzyskano pisemne zapewnienie, że w przypadku delegacji obejmujących przejazdy 
służbowym środkiem transportu zwrotowi podlegały opłaty za parking i przejazdy autostradą. 
W sytuacjach obejmujących przejazdy prywatnym środkiem transportu nie zwracano opłat za parking 
i przejazdy autostradą (w próbie objętej kontrolą nie stwierdzono wykorzystania samochodu 
prywatnego jako środka transportu w delegacji). Opisane praktyki były zgodne z § 1 ust. 3 decyzji 
Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

                                                           
64  Zwanej dalej decyzją Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
65  Wystawione na podstawie wewnętrznych rozkazów wyjazdu, zgodnie z § 4 ust. 1 decyzji Nr 70/2013 Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
66   Błędne wskazanie miesiąca grudnia 2014 r. zamiast miesiąca stycznia 2014 r. 
67  W przypadku 1 delegacji pracownik złożył pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku oraz o przyczynach braku jego udokumentowania 

(dot. biletów PKS). 
68  Zwane dalej rozporządzeniem w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Dz.U.2013.167.  
69  Niekiedy miejsce zakwaterowania było narzucone z góry (np. przy konferencjach, szkoleniach), zapewnione przez organizatora, w tym 

samym budynku, w którym odbywało się szkolenie, pozwalając na oszczędności w przejazdach. 
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Prawidłowo wypłacano ryczałt na pokrycie poniesionych kosztów dojazdów środkami komunikacji 
miejscowej. Pracownikom wypłacano ww. ryczałt na podstawie pisemnych oświadczeń o korzystaniu 
z komunikacji miejskiej. Powyższe było zgodne z § 5 ust. 2 oraz § 9 rozporządzenia w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz § 6 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. 

Rozliczanie delegacji krajowych odbywało się zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz § 6 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. Każda osoba delegowana dokonywała rozliczenia krajowych wyjazdów 
służbowych w terminie 14 dni od zakończenia podróży krajowych. 

 

2.2. Podróże krajowe funkcjonariuszy 

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o próbę wszystkich podróży krajowych  
20 funkcjonariuszy (spośród 208 policjantów biorących udział w krajowych podróżach w 2014 r.).  
W wyniku wyboru ww. próby stwierdzono, że odbyły się 94 wyjazdy70, z czego 37 nie rozliczono z dotacji 
podmiotowej MSW. Wobec powyższego, badaniem objęto 57 wyjazdów służbowych o łącznej wysokości 
5.813,75 zł, sfinansowanych z dotacji podmiotowej MSW.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów źródłowych ustalono, że podróże służbowe były 
uzasadnione, bowiem funkcjonariusze WSPol w Szczytnie, którzy brali w nich udział realizowali zadania 
służbowe. Ponadto, zasadność odbycia podróży każdorazowo określali przełożeni funkcjonariuszy, 
wystawiając wewnętrzne rozkazy wyjazdu, które następnie były akceptowane przez osoby wymienione71 
w § 3 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 
2013 r. W wewnętrznych rozkazach wyjazdu każdorazowo określono cele i zadania, których realizacji 
miały służyć podróże służbowe.  

Funkcjonariusze odbywali podróże służbowe, m.in. w celu odbycia programowych zajęć na strzelnicy, 
odbioru umundurowania służbowego, odbycia seminariów lub warsztatów szkoleniowych. Dwa 
polecenia wyjazdu służbowego zostały wystawione po zakończeniu podróży służbowych72, odpowiednio 
– w dniach 11 kwietnia 2014 r. i 22 października 2014 r., co uznano za uchybienie.  

W każdym przypadku sporządzano polecenia wyjazdów służbowych73, jednakże kontrolerzy nie 
otrzymali od podmiotu kontrolowanego 2 poleceń wyjazdów służbowych, co zostało opisane w dalszej 
części niniejszego dokumentu.  

                                                           
70  Miejscami podróży były: Białystok, Borki Wielkie, Częstochowa, Giżycko, Gołdap, Katowice, Kraków, Kutno, Legionowo, Lipowiec, Lublin, 

Łódź, Malbork, Międzyzdroje, Mikołajki, Olsztyn, Ostróda, Piła, Polańczyk, Poznań, Rzeszów, Sielpia Wielka, Siła, Słupsk, Stara Wieś, 
Sułkowice, Szklarska Poręba, Warszawa, Wejherowo, Węgorzewo. 

71  Komendanta – Rektora lub upoważnioną osobę (Zastępcę Komendanta - Prorektora lub Kanclerza). Zastępca Komendanta - Prorektor, 
posiadający pisemne upoważnienie na mocy Decyzji Nr 71/2013 Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 
2013 r. w sprawie upoważnienia zastępcy komendanta - prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do podejmowania decyzji i załatwiania 
spraw w imieniu Komendanta - Rektora. Kanclerz, posiadający pisemne upoważnienie na mocy Decyzji Nr 72/2013 Komendanta - Rektora 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 
do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta -Rektora oraz kierowania administracją i gospodarką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

72  Jeden wyjazd miał miejsce w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. (wewnętrzny rozkaz wyjazdu wystawiony został przed podróżą w dniu 8 kwietnia 
2014 r.), zaś drugi wyjazd w dniu 21 października 2014 r. (wewnętrzny rozkaz wyjazdu wystawiony został przed podróżą w dniu 20 
października 2014 r.). 

73  Wystawione na podstawie wewnętrznych rozkazów wyjazdu, zgodnie z § 4 ust. 1 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2013 r.  
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Wydatki z tytułu wyjazdów krajowych były w każdym przypadku prawidłowo rozliczane. Osoby 
delegowane składały oświadczenia dotyczące należności przysługujących w trakcie krajowych podróży 
służbowych. Udokumentowanie podróży krajowych funkcjonariuszy nie budziło zastrzeżeń, jednakże 
podmiot kontrolowany nie posiadał dwóch poleceń wyjazdu służbowego74. Wyjaśniono, że polecenia 
wyjazdu zostały wydane osobom delegowanym. Ww. 2 podróże służbowe nie zostały również rozliczone 
terminowo przez delegowanych75. Ponadto, nieprzedstawienie przez funkcjonariuszy do rozliczenia 
delegacji poleceń wyjazdów służbowych (mimo wystawienia w obydwu przypadkach wewnętrznych 
rozkazów wyjazdu) skutkowało niewypłaceniem funkcjonariuszom należności z tytułu odbytych podróży 
służbowych (diet, ryczałtów, kosztów przejazdu).  

Prawidłowo wypłacano diety z tytułu podróży służbowych. Wysokość wypłacanych diet była zgodna  
ze stawkami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności 
za podróże służbowe i przeniesienia76. Diety były odpowiednio zmniejszane w przypadku zapewnienia 
bezpłatnego wyżywienia. 

Podczas wyboru miejsca zakwaterowania kierowano się zasadą efektywności oraz oszczędności77. 
Prawidłowo rozliczano wydatki związane z zakwaterowaniem w trakcie podróży służbowej. Koszty doby 
hotelowej nie przekroczyły dwudziestokrotności stawki diety, co było zgodne z § 8 rozporządzenia 
w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe 
i przeniesienia oraz § 7 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
W objętych kontrolą delegacjach nie wystąpiły przypadki wypłacania ryczałtu za nocleg w kwocie 
stanowiącej 150% diety, tj. 45 zł, gdyż każdorazowo delegowany miał zapewniony bezpłatny lub 
odpłatny nocleg. Niemniej jednak w toku kontroli uzyskano pisemne zapewnienie, że w przypadku 
wystąpienia ryczałtów za nocleg wypłacano je zgodnie z ww. przepisami.  

Zwrot kosztów przejazdu odbywał się na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wysokości, 
warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. 
W podróżach krajowych nie korzystano z komunikacji lotniczej. W toku kontroli uzyskano pisemne 
zapewnienie, że w przypadkach delegacji obejmujących przejazdy służbowym środkiem transportu, 
zwrotowi podlegały opłaty za parking i przejazdy autostradą. Stwierdzono, że Komendant – Rektor 
wyrażał zgodę na odbywanie podróży służbowej samochodem prywatnym. W próbie objętej kontrolą 
stwierdzono dwa takie przypadki, w których - zgodnie z § 1 ust. 3 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – 
Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - nie zwrócono dodatkowych kosztów związanych 
z przejazdem, np. opłaty za parking i przejazd autostradami. 

Prawidłowo wypłacano ryczałt na pokrycie poniesionych kosztów dojazdów środkami komunikacji 
miejscowej. Funkcjonariuszom wypłacano ww. ryczałt na podstawie pisemnych oświadczeń 
o korzystaniu z komunikacji miejskiej. Powyższe było zgodne z § 7 i § 11 rozporządzenia w sprawie 
wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia 
oraz § 6 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

                                                           
74    Nr 84 i Nr 111. 
75    Dotyczy 2 spośród 8 nieterminowo rozliczonych przez funkcjonariuszy podróży krajowych. 
76  Zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe 

i przeniesienia. 
77  Korzystając np. w miarę możliwości z noclegów w ośrodkach Centrum Usług Logistycznych i innych obiektach resortu spraw wewnętrznych. 

W przypadkach szkoleń lub konferencji noclegi były również zapewniane przez organizatora szkolenia. 
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Rozliczanie przez oddelegowanych funkcjonariuszy podróży krajowych odbywało się zgodnie  
z § 6 decyzji Nr 70/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (w terminie 14 dni od 
zakończenia podróży krajowej). Jednakże, 8 wyjazdów78 rozliczono po terminie, co uznano za 
uchybienie, za które odpowiedzialność ponoszą osoby delegowane. 

 

2.3. Zagraniczne wyjazdy służbowe funkcjonariuszy 

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o próbę wszystkich zagranicznych wyjazdów 
służbowych 5 funkcjonariuszy (spośród 11 funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w 2014 r.  
w zagranicznych podróżach służbowych). W wyniku wyboru ww. próby skontrolowano dokumentację 
dotyczącą 9 wyjazdów do takich miast, jak: Amsterdam (Holandia), Bramshill (dwukrotnie; Wielka 
Brytania), Bratysława (Słowacja), Hamburg (Niemcy), Lwów (Ukraina), Paryż (Francja), Ryga (Łotwa) oraz 
Sofia (Bułgaria). Delegacje te o łącznej wysokości 4.345,02 zł sfinansowano z dotacji podmiotowej MSW. 

Celami wyjazdów były w szczególności udziały w: konferencjach, seminariach, spotkaniach grup 
roboczych, spotkaniach przygotowawczych, posiedzeniach Zarządu AEPC79 lub wizytach studyjnych  
(wymiana doświadczeń). Sprawozdania z odbytych wyjazdów stanowiły potwierdzenie,  
że funkcjonariusze realizowali w ramach służby zadania związane z celami podróży. 

Wydatki z tytułu wyjazdów zagranicznych zostały w każdym przypadku prawidłowo udokumentowane 
i rozliczone. Ponadto, osoby delegowane składały oświadczenia dotyczące należności przysługujących 
w trakcie zagranicznych podróży służbowych. 

Delegowani funkcjonariusze każdorazowo uzyskiwali wymagane pisemne zgody Komendanta – Rektora 
lub osoby upoważnionej80 na wyjazdy zagraniczne. W przypadku wyjazdu zagranicznego Komendanta – 
Rektora zgody udzielił Zastępca Komendanta Głównego Policji81. Przed rozpoczęciem przez 
funkcjonariuszy delegacji informowano o ich wyjazdach Komendanta Głównego Policji82. Niemniej 
jednak tylko w przypadku 2 na 9 wyjazdów zagranicznych stwierdzono terminowe przekazanie tych 
informacji (tj. na 10 dni roboczych przed terminem podróży). W pozostałych przypadkach stwierdzono 
przekroczenie terminu, co uznano za uchybienie. 

Podczas organizacji podróży służbowych każdorazowo sporządzono preliminarz kosztów wyjazdu, który 
był zatwierdzany przez Komendanta-Rektora lub inną upoważnioną osobę83. Kwoty wykazane w ww. 

                                                           
78  Dot. poleceń wyjazdu służbowych Nr (w nawiasie podano czas przekroczenia terminu, wyrażony w dniach): 398 (33), 1171 (20), 1282 (19), 

1317 (10), 1201 (6), 1619 (4), 370 (4), 1104 (2). 
79  Ang. Association of European Police Colleges (Stowarzyszenie Europejskich Szkół Policyjnych). 
80  W próbie objętej kontrolą 7 wyjazdów zatwierdził Komendant – Rektor i 1 wyjazd Kanclerz, posiadający pisemne upoważnienie na mocy 

Decyzji Nr 72/2013 Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia kanclerza 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta -Rektora oraz kierowania administracją i gospodarką 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

81  Zgodnie z zarządzeniem Nr 67/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie organizacji 
i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych (zwanym dalej zarządzeniem Nr 67/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie z dnia 16 lipca 2013 r.) oraz zarządzeniem Nr 78/2014 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 
20 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych zgody na zagraniczna podróż służbową Komendanta – 
Rektora udziela Komendant Główny Policji (zwanym dalej zarządzeniem Nr 78/2014 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2014 r.). 

82  W myśl zarządzenia Nr 67/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 lipca 2013 r. oraz zarządzenia Nr 78/2014 
Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2014 r. 

83  W objętej kontrolą próbie 7 preliminarzy zatwierdził Komendant – Rektor, 1 preliminarz Kanclerz, posiadający pisemne upoważnienie 
na mocy Decyzji Nr 72/2013 Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia 
kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta -Rektora oraz kierowania administracją 
i gospodarką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz 1 preliminarz Zastępca Komendanta -Prorektor, posiadający pisemne upoważnienie 
na mocy Decyzji Nr 71/2013 Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia 
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preliminarzu zostały rzetelnie oszacowane i były zbliżone do wydatków faktycznie poniesionych przez 
WSPol w Szczytnie na delegacje funkcjonariuszy, co świadczy o wcześniejszym przeprowadzeniu 
rozeznania przez WSPol w Szczytnie w sprawie kosztów podróży. Część wydatków dotyczących podróży 
samolotem, wyżywienia, zakwaterowania czy transportu miejscowego została sfinansowana przez 
organizatorów przedsięwzięć, do udziału w których oddelegowani zostali funkcjonariusze.  

Po powrocie z zagranicznych podróży służbowych delegowani funkcjonariusze terminowo (tj. w ciągu 14 
dni od dnia zakończenia wizyty84) przedkładali w WSPol w Szczytnie sprawozdania z realizacji 
przedsięwzięć międzynarodowych, które następnie przekazywane były do KGP. 

Prawidłowo rozliczano diety z tytułu podróży służbowych. Wysokość diet wypłacanych z tytułu 
zagranicznych podróży służbowych była zgodna ze stawkami wskazanymi w § 14 rozporządzenia 
w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe 
i przeniesienia. Diety były odpowiednio zmniejszane w przypadku zapewnienia bezpłatnego wyżywienia. 

Prawidłowo rozliczano wydatki związane z zakwaterowaniem w trakcie podróży służbowej. Zwracano 
koszty noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach ustalonego limitu, zgodnie z § 15 
rozporządzenia w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże 
służbowe i przeniesienia. Nie wystąpiły przypadki zwracania kosztów noclegu ponad ustalony limit ani 
wypłacenia ryczałtu w wysokości 25% limitu85 przysługującego za nocleg, ponieważ każdorazowo 
delegowany miał zapewniony bezpłatny lub odpłatny nocleg. 

Prawidłowo rozliczano koszty związane z przejazdami w ramach podróży służbowej. Koszty rozliczano 
na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania 
policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. Policjantom korzystającym ze środków 
komunikacji miejscowej wypłacono także ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów, zgodnie z § 18 
ww. rozporządzenia. 

W trakcie zagranicznych podróży służbowych nie wystąpiły przypadki ponoszenia kosztów leczenia 
delegowanych, jak również przypadki wykorzystania samochodu prywatnego w ramach tych wyjazdów. 

Rozliczanie delegacji zagranicznych odbywało się zgodnie z § 22 rozporządzenia w sprawie wysokości, 
warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia oraz § 5 
zarządzenia Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie 
organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych oraz zarządzenia Komendanta – Rektora 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji i realizacji 
przedsięwzięć międzynarodowych. Każda osoba delegowana dokonywała rozliczenia zagranicznych 
wyjazdów służbowych w terminie 14 dni od zakończenia podróży zagranicznej. 

 

3. Poprawność prowadzonej ewidencji księgowej oraz dokumentacji dotyczącej zadania związanego 
z bezpieczeństwem obywateli 

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że w WSPol w Szczytnie poprawnie prowadzono 
wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego 

                                                                                                                                                                                           
zastępcy komendanta - prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do podejmowania decyzji i załatwiania spraw w imieniu Komendanta – 
Rektora.  

84  Zgodnie z zarządzeniem Nr 67/2013 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 lipca 2013 r. oraz zarządzeniem 
Nr 78/2014 Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2014 r. 

85   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. 
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związanego z bezpieczeństwem obywateli, przy użyciu programów komputerowych systemu Sage 
Symfonia ERP Finanse i Księgowość Extra 2015.b. Niemniej jednak stwierdzono, że w WSPol w Szczytnie 
w trakcie procesu rozliczania delegacji służbowych pojedyncze poprawki na poleceniach wyjazdów 
służbowych nanoszono niezgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości.  

Z dokonanych ustaleń wynika, że zgodnie z podziałem dotacji dla uczelni służb publicznych na 2014 rok, 
Minister Spraw Wewnętrznych przyznał Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dotację podmiotową –  
w części 42 - Sprawy wewnętrzne, w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80303 - Uczelnie służb 
państwowych o łącznej wysokości 57.234.929,00 zł, w podziale na paragrafy: 

− w § 2270 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania (dotacja 
związana z bezpieczeństwem obywateli) – 44.838.143,00 zł, z tego część dotacji na zadania 
wykonywane przez uczelnię jako jednostkę Policji – 14.609.000 zł oraz część dotacji na kształcenie 
funkcjonariuszy – 29.824.000 zł, 

− w § 2520 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dotacja na kształcenie studentów 
stacjonarnych) – 12.396.786,00 zł, w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym 
do pełnego udziału w procesie kształcenia - 133.000,00 zł. 

Szczegółowy Plan wydatków przedmiotowej dotacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 1. 

Plan wydatków na 2014 r. finansowanych z dotacji MSW - cz. 42, dział 803, rozdział 80303 

Poz. Treść 
Plan wydatków na 2014 

r. po zmianach 
(wykonanie 100%) planu 

w tym: 

§ 2520 § 2270 

1. Wynagrodzenia osobowe (suma poz. 1.1-1.4), w tym:                     32 904 637,00                  7 920 146,00                   24 984 491,00     

1.1 Wynagrodzenia pracowników (w tym nagr.jubil., 
odprawy, ekw. za urlop)                     17 466 193,00                  4 204 112,00                   13 262 081,00     

1.2 Nagrody uznaniowe pracowników                          206 669,00                        49 745,00                         156 924,00     

1.3 Uposażenia funkcjonariuszy                     14 597 826,00                  3 513 697,00                   11 084 129,00     

1.4 Nagrody motywacyjne i zapomogi funkcjonariuszy 
(odpowiednik części § 406)                          633 949,00                      152 592,00                         481 357,00     

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (2.1+2.2), w tym:                       2 402 363,00                      583 847,00                     1 818 516,00     

2.1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, w 
tym:                       1 244 138,00                      305 062,00                         939 076,00     

2.2 Nagrody roczne dla funkcjonariuszy                       1 158 225,00                      278 785,00                         879 440,00     

3. 
Pozostałe należności funkcjonariuszy (nagrody 
jubileuszowe, odprawy i ekwiwalent za urlop i za czas 
wolny od służby -odp. cz.  § 406) 

                         427 321,00                           427 321,00     

4. Odszkodowania funkcjonariuszy                             54 303,00                             54 303,00     

5. 
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez 
okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 
(odpowiednik § 408) 

                         408 443,00                           408 443,00     

6. Wynagrodzenia bezosobowe                          450 000,00                      108 215,00                         341 785,00     

7. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP                       3 331 995,00                      802 011,00                     2 529 984,00     

8. Odpis na ZFŚS                       1 116 368,00                      268 710,00                         847 658,00     

9. 

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń oraz 
równoważniki pieniężne funkcjonariuszy 
(odpowiedniki § 307, § 418 oraz koszty dojazdu i 
przejazdów miejscowych policjantów) 

                      1 080 000,00                       1 080 000,00     

10. 

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wydatki 
osobowe niezal. do wynagrodzeń, Medycyna Pracy, 
szkolenia, odzież ochronna i robocza, posiłki 
profilaktyczne, regeneracyjne) 

                         390 000,00                        93 873,00                         296 127,00     
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Plan wydatków na 2014 r. finansowanych z dotacji MSW - cz. 42, dział 803, rozdział 80303 

Poz. Treść 
Plan wydatków na 2014 

r. po zmianach 
(wykonanie 100%) planu 

w tym: 

§ 2520 § 2270 

11. Zakup materiałów i usług                     13 993 499,00                  2 457 271,00                   11 536 228,00     

12. Pozostałe wydatki bieżące (w tym podatki, opłaty, 
delegacje krajowe i zagraniczne)                          676 000,00                      162 713,00                         513 287,00     

13. Razem dotacja podmiotowa MSW - rozdział 80303 
(suma pozycji 1-12)                     57 234 929,00                12 396 786,00                   44 838 143,00     

 

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że w WSPol w Szczytnie księgi rachunkowe prowadzone 
są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. 
Rozliczenia wynikające z przyznanej dotacji podmiotowej były regulowane z wyodrębnionego rachunku 
bankowego WSPol w Szczytnie Nr 53 2030 0045 1110 0000 0252 3770 prowadzonego przez Bank 
Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Szczytnie, na którym były dokonywane uznania i obciążenia 
wynikające z wydatkowania dotacji.  

Kontrola wykazała, że wydatki na zadania publiczne związane z bezpieczeństwem obywateli księgowane 
były na wyodrębnionych ewidencyjnie kontach pozabilansowych według poniższych zasad:  

a) przychody z tytułu dotacji podmiotowej przekazywanej przez MSW księgowane były, zgodnie 
z opisem na przelewie z MSW, na wyodrębnionych kontach księgowych w podziale na paragraf 2520 
(dotacja stacjonarna) – na koncie 701-1 oraz na paragraf 2270 (dotacja związana z bezpieczeństwem 
obywateli) – na koncie 701-2; 

b) koszty bezpośrednie działalności związane z wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa 
obywateli ewidencjonowane były na koncie 502 i obejmowały dającą się bezpośrednio wyodrębnić 
część kosztów WSPol w Szczytnie, dotyczącą wyłącznie wykonywania zadań z zakresu 
bezpieczeństwa obywateli, w tym jako jednostki Policji. Na koncie 502 ujmowano m.in. część 
kosztów związanych bezpośrednio z kształceniem funkcjonariuszy, koszty ich zakwaterowania, 
wyżywienia, uzbrojenia i techniki specjalnej, umundurowania, świadczenia policjantów wynikające  
z przepisów resortowych, a także koszty związane z wykonywaniem dodatkowych zadań zleconych 
uczelni jako jednostce Policji w ramach przyznanej dotacji podmiotowej, np. koszty doboru do Policji 
oraz koszty utrzymywania i remontów obiektów na potrzeby funkcjonariuszy, w tym amortyzację. 
Podstawę ewidencjonowania kosztów na koncie 502 stanowiły dowody księgowe (np. rachunki, 
faktury, rozchody magazynowe, listy wypłat należności resortowych, rozliczenia sporządzone przez 
merytoryczne komórki zaopatrujące). Zgodnie z Zakładowym Planem Kont86, koszty działalności 
dydaktycznej związane wyłącznie z wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa obywateli – 
konto 502 – prowadzono m.in. w podziale na wyodrębnione jednostki kalkulacyjne (obiekty) lub 
kategorie kosztów, przypisane wyłącznie do zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym wykonywanych 
przez Uczelnię jako jednostkę Policji87. 

                                                           
86  Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 61 Komendanta Rektora z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,,Zasad (Polityki) 

Rachunkowości” . 
87  20 - Stołówkę, 

21 – Akademiki Policyjne, 
22 – Strzelnicę oraz pozostałe koszty związane wyłącznie ze szkoleniem policjantów (umundurowanie, amunicja, materiały i wyposażenie 

uzbrojenia i techniki specjalnej, uposażenie dowódców itp.), 
24 – Koszty doboru do Policji, 
25 – Koszty utrzymania magazynów uzbrojenia i techniki specjalnej, 
31 – Akademik nr 8, 
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Po zakończeniu roku budżetowego koszty zgromadzone na koncie 502 w całości zostały 
przeksięgowane na konto 711-2 – Koszty zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli.  

c) pozostałe koszty (wspólne dla różnych rodzajów działalności dydaktycznej), które nie obciążały 
bezpośrednio konta 502, a związane były również z wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa 
obywateli, rozliczane były na koncie 711-2 według umownych kluczy kalkulacyjnych  
(np. wg zrealizowanych godzin dydaktycznych). 

Ustalono ponadto, że ewidencja wydatków z dotacji podmiotowej prowadzona była w podziale na 
dysponentów środków, którymi na uczelni są poszczególne komórki zaopatrujące, na koncie 
pozabilansowym – 900. Po zakończeniu każdego kwartału wydatki finansowane w ramach przyznanej 
dotacji podmiotowej były ujmowane na koncie 900 i podlegały szczegółowemu rozliczeniu na koncie 
pozabilansowym 901 - wydatki z dotacji MSW według paragrafów, wg klucza kalkulacyjnego 
podziałowego. Do konta 901 prowadzona była analityka w podziale na koszty rodzajowe (rodzaje 
wydatków), a następnie na paragrafy88. Ustalono, że wpływ środków z przyznanej dotacji podmiotowej 
ujmowany był zbiorczo w podziale na paragrafy, natomiast ich wydatkowania dokonywano w podziale 
określonym dla kosztów rodzajowych z uwzględnieniem paragrafów dotacji. Ewidencja kosztów  
i wydatków była zgodna z obowiązującą w WSPol Polityką (Zasadami) rachunkowości. Przedstawione 
dowody księgowe (przelewy, deklaracje, listy płac, uposażeń, wykazy nagród motywacyjnych, zapomóg, 
nagród jubileuszowych, polecenia wyjazdu służbowego, etc.) były oryginałami i posiadały 
udokumentowane potwierdzenie zapłaty w formie przelewu /raportu kasowego. 

Dokumenty księgowe objęte badaniem zawierały elementy określone w art. 21 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości89 i zawierały adnotacje o sprawdzeniu dokumentów pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym wraz z datami tych sprawdzeń przez upoważnione osoby. 
Faktury, listy wynagrodzeń były zatwierdzane przed dokonywaniem wypłat, a zobowiązania i płatności 
dokonywano terminowo, w związku z czym nie naliczano odsetek za zwłokę. 

Niemniej jednak, stwierdzono zamieszczanie przez delegowanych oraz osoby uczestniczące w procesie 
rozliczania delegacji pojedynczych poprawek na poleceniach wyjazdów służbowych, w sposób  
niezgodny z art. 22 ustawy o rachunkowości. Powyższe dotyczyło: 9 delegacji krajowych pracowników 
oraz 15 delegacji krajowych funkcjonariuszy i 4 delegacji zagranicznych funkcjonariuszy WSPol  
w Szczytnie sfinansowanych w ramach udzielonej dotacji, co stanowiło 27,4% wszystkich delegacji 
służbowych objętych próbą. Dokonywanie poprawek niezgodnie z art. 22 ustawy  
o rachunkowości, tj. poprzez niewpisywanie dat wprowadzania zmian i/lub podpisów osób 
upoważnionych na poleceniach wyjazdów służbowych, uznano za nieprawidłowość, za którą 
odpowiedzialność ponoszą delegowani oraz osoby uczestniczące w rozliczeniu delegacji. Przyczyną 
powyższego był brak należytej staranności przy wypełnianiu poleceń wyjazdów służbowych, natomiast 
skutkiem brak możliwości odczytania z ww. dokumentów dat i/lub zidentyfikowania osób dokonujących 

                                                                                                                                                                                           
41 – Świadczenia resortowe policjantów (świadczenia roczne policjantów zwolnionych ze służby wypłacane przez okres roku, równoważniki 

pieniężne oraz pozostałe należności policjantów niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty za urlop 
policjantów), 

42 – Koszty dotyczące funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby w KGP lub w innych jednostkach Policji (uposażenie, koszty 
delegacji), 

47 – Koszty wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych w procesie szkolenia funkcjonariuszy (szkolenia zawodowe i kursy) 
i na nieodpłatnych studiach niestacjonarnych oraz podyplomowych na podstawie umów zlecenia lub o dzieło wyłącznie na rzecz 
kształcenia policjantów, a także świadczenia na rzecz policjantów skierowanych do Szkoły na szkolenie lub studia, a niebędących 
pracownikami Szkoły. 

88  Wydruki z systemu FK Symfonia z konta 901 za 2014 r., w tym Nr 1 – wydatki dotacji ogółem wg paragrafów; Nr 2 – wydatki z dotacji 
z zakresu bezpieczeństwa obywateli (paragraf 2270). 

89   Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z poźn. zm. 
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poprawki. Ponadto, potencjalną konsekwencją opisanej nieprawidłowości mogło być błędne rozliczenie 
podróży służbowych90 przez WSPol w Szczytnie, z uwagi na niezachowanie czytelności zapisów. 

Ustalono, że w celu podziału oraz rozliczenia dotacji podmiotowej w WSPol zastosowany został 
sposób/klucz kalkulacyjny, który obrazuje poniższa tabela.  

Tabela nr 2. 

Opis klucza do podziału dotacji na § 2520 oraz § 2270 

poz. treść zł 

1. Wysokość dotacji podmiotowej ogółem na 2014 rok 57 234 929 

w tym:   

1.1. Dotacja w § 2520 (dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych) 12 396 786 

1.2. Dotacja w § 2270 (dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli), 44 838 143 

 z tego:   

1.2.1 Wydatki bezpośrednio dotyczące § 2270,w tym: 5 730 422 

a) Pozostałe należności funkcjonariuszy (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty)  427 321 

b) Odszkodowania funkcjonariuszy 54 303 

c) Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom 
zwolnionym ze służby 408 443 

d) Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń oraz równoważniki pieniężne funkcjonariuszy 1 080 000 

e) Środki żywności 3 178 000 

f) Wydatki na zakup uzbrojenia i techniki specjalnej, amunicji i materiały wybuchowe, 
przedmioty zaopatrzenia mundurowego 582 355 

1.2.2 Pozostała dotacja do rozliczenia wg klucza (poz.1.2 - poz.1.2.1) 39 107 721 

2. Wysokość dotacji podmiotowej do ustalenia współczynnika podziału (poz.1 - poz.1.2.1) 51 504 507 

3. Ustalenie klucza podziału dotacji    

3.1. Udział nierozliczonych wydatków do sfinansowania z dotacji w § 2520 w dotacji ogółem 
pozostałej do realizacji (poz.1.1/ poz.2.)x100% 24,07% 

3.2. Udział nierozliczonych wydatków do sfinansowania z dotacji w § 2270 w dotacji ogółem 
(poz.1.2.2/ poz.2.)x100% 75,93% 

4. Razem % 100,00% 

 

Do ustalenia klucza podziału dotacji, WSPol przyjęła następujące założenia91: 

− przyznaną dotację podmiotową pomniejsza się o wydatki związane wyłącznie z bezpieczeństwem 
obywateli, tj. o pozostałe należności funkcjonariuszy (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty), 
odszkodowania funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku 
funkcjonariuszom zwalnianym ze służby, wydatki niezaliczane do uposażeń oraz równoważniki 
pieniężne funkcjonariuszy i środki żywności); 

                                                           
90  W objętych kontrolą podróżach służbowych delegacje służbowe rozliczane były prawidłowo. 
91    Pismo z dnia 27 marca 2015 r.  
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− z grupy – pozostałe wydatki na materiały i usługi – wyłącza się wydatki zakwalifikowane wyłącznie 
do § 2270, tj. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, amunicję i materiały wybuchowe 
oraz przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Wysokość tych wydatków do planu ustala się 
na podstawie szczegółowych planów wydatków przedstawianych przez komórki zaopatrujące 
uczelni; 

− do podziału pozostałych wydatków finansowanych z dotacji, ustala się klucz podziału – zgodnie 
opisem wskazanym w pkt. 3 ww. tabeli. 

Ustalono, że ww. klucz do szczegółowego rozliczenia rodzajów wydatków ponoszonych z dotacji 
podmiotowej w ramach § 2520 i § 2270, ustalony przez WSPol, w tym wynagrodzeń i uposażeń 
funkcjonariuszy był pochodną podziału dotacji dokonaną przez Departament Budżetu MSW 
na podstawie algorytmów zawartych w załącznikach Nr 3 i Nr 5 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa 
dla uczelni publicznych i niepublicznych92. Po odjęciu wydatków, które dotyczą wyłącznie zadań 
związanych z bezpieczeństwem obywateli (zgodnie z zapisami załącznika Nr 5) ustalona została 
proporcja udziału pozostałych wydatków do sfinansowania z dotacji w ramach § 2270 w stosunku do 
kwoty pozostałej do rozliczenia dotacji ogółem. 

Na podstawie dokumentacji źródłowej stwierdzono, że nie jest możliwe bezpośrednie wyodrębnienie 
wszystkich wydatków, zwłaszcza dotyczących wynagrodzeń i uposażeń wraz z pochodnymi i ich 
przypisanie do konkretnego paragrafu w ramach przyznanej dotacji. Zadania wykonywane przez 
nauczycieli akademickich niebędących funkcjonariuszami, jak i nauczycieli akademickich będących 
funkcjonariuszami WSPol, związane były z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych – 
finansowanych z paragrafu 2520, jak i z kształceniem funkcjonariuszy na kursach, szkoleniach 
zawodowych oraz na studiach niestacjonarnych i podyplomowych – finansowanych ze środków  
w ramach paragrafu 2270.  

Stwierdzono, że w 2014 r. nie wystąpiły przypadki nieterminowego dokonania przez WSPol wydatków ze 
środków publicznych. 

 

4. Prawidłowość rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. 

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej ustalono, że podmiot kontrolowany prawidłowo rozliczył 
pod względem rzeczowo-finansowym  zadania realizowane w ramach przyznanej dotacji.  
 
Stwierdzono, że środki finansowe na wynagrodzenia pracowników (nauczycieli akademickich 
niebędących funkcjonariuszami i nauczycieli akademickich będących funkcjonariuszami) oraz na podróże 
służbowe (krajowe i zagraniczne) mieściły się w kwocie określonej w Planie wydatków na 2014 r., jak 
również zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Przyjęty i zastosowany przez WSPol klucz 
kalkulacyjny/podziału pozwalał na prawidłowe rozliczenie dotacji podmiotowej. 
 
MSW przydziela kwoty w poszczególnych paragrafach dotacji na podstawie corocznie przekazywanej 
przez uczelnie służb państwowych informacji, zawierającej m.in. dane o liczbie studentów stacjonarnych 
i niestacjonarnych w podziale na funkcjonariuszy i studentów cywilnych, liczbie uczestników – 
funkcjonariuszy studiów podyplomowych, liczbie funkcjonariuszy – uczestników szkoleń i kursów, liczbie 
                                                           
92Dz. U. z 2012 r., poz. 202 z późn. zm. 
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pracowników naukowo-dydaktycznych w podziale na grupy stanowisk oraz liczbie i kierunkach studiów. 
Ponadto, w ramach dotacji podmiotowej w § 2270 uwzględnia się, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, środki na wydatki 
resortowe obejmujące m.in. zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy, zabezpieczenie logistyczne 
(środki żywności, materiały uzbrojenia, techniki specjalnej, umundurowanie itp.) oraz wypłatę dla 
funkcjonariuszy świadczeń niezaliczanych do uposażeń, takich jak: równoważniki pieniężne, świadczenia 
roczne policjantów zwolnionych ze służby oraz pozostałe należności funkcjonariuszy. 

Na podstawie analizy zarówno dokumentacji źródłowej, jak i przedstawionego poniżej rozliczenia 
wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników (nauczycieli akademickich niebędących 
funkcjonariuszami i nauczycieli akademickich będących funkcjonariuszami) oraz na podróże służbowe 
(krajowe i zagraniczne) stwierdzono, że poniesione wydatki nie przekroczyły kwoty ujętej w Planie 
rzeczowo-finansowym na 2014 r. i jego zmianach93. Dokonywane czterokrotnie zmiany w Planie były 
uzasadnione i dotyczyły sprostowania omyłek pisarskich. Ponadto, dokonano korekty Planu94, której 
uzasadnieniem było wykazanie w Dziale VI., w poz. 2.1. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników 
oraz w poz. 2.2. Nagrody roczne dla funkcjonariuszy, kwot niezgodnych z kwotami podanymi na etapie 
prac nad projektem budżetu na rok 201495.  

W wyniku analizy sprawozdań stwierdzono, że bezpośrednio można się odnieść do następujących pozycji 
wydatków: 
− wynagrodzeń osobowych pracowników, w tym nagród motywacyjnych; 
− uposażeń policjantów; 
− pozostałych wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń; 
− uposażeń i świadczeń wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionych ze służby; 
− wynagrodzeń bezosobowych; 
− środków żywności; 
− energii i usług remontowych; 
− składek na ubezpieczenia społeczne i FP. 

Pozostałe pozycje wykazane w kwartalnych sprawozdaniach (rozliczeniach) powiązane są z Planem 
pośrednio, ponieważ przedstawione są z większą szczegółowością od układu Planu rzeczowo-

                                                           
93  Uchwała nr 198/II/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego 

na 2014 r., Uchwała nr 200/II/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia korekty 
do planu rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na 2014 r., Uchwała Nr 212/II/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2014 r., Uchwała Nr 3/III/2014 Senatu 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2014 r., 
Uchwała Nr 17/III/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-
finansowym na 2014 r., Uchwała Nr 20/III/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2014 r.  

94  Uchwała nr 200/II/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia korekty do planu 
rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na 2014 r. 

95   Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników była niższa o 8.862,00 zł od kwoty prezentowanej na etapie prac planistycznych 
nad projektem budżetu na 2014 r. (było 1.244.138,00 zł, winno być 1.253.000,00 zł), natomiast kwota nagród rocznych dla funkcjonariuszy 
był niższa o kwotę 107.000,00 zł (było 1.190.000,00 zł winno być 1.297.000,00 zł). Wobec powyższego, Plan wydatków na 2014 r. w Dziale VI. 
w części dotyczącej dodatkowego wynagrodzenia rocznego skorygowano (zwiększono) łącznie o kwotę 115.862,00 zł i jednocześnie o taką 
samą kwotę zmniejszono w poz. 11.3 – Usługi remontowe i serwisowe. W konsekwencji powyższego skorygowano również Dział IV.A 
Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk oraz Dział IV.B Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy 
i funkcjonariuszy w grupach stanowisk, w których prezentowane były błędne kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w odniesieniu do 
pracowników cywilnych) i nagród rocznych (w odniesieniu do funkcjonariuszy). Ponadto, skorygowano pomyłkę w danych wskazanych w 
wierszu 08 Działu IV.A, będącą wynikiem błędnej interpretacji art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  
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finansowego96. Sprawozdania z wykonania wydatków z dotacji budżetowych sporządzone zostały 
starannie, rzetelnie zgodnie z wymagającymi zastosowania Zasadami (Polityką) Rachunkowości oraz na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych - zgodnie ze wzorem uzgodnionym  
z Departamentem Budżetu MSW w układzie kasowym z podziałem na paragraf 2520 oraz paragraf 2270.  

Powyższa dotacja ma charakter podmiotowy, a więc przyznawana jest na działalność uczelni. 
Rozdysponowanie dotacji na określone kategorie wydatków w Dziale VI Planu rzeczowo-finansowego 
(według przyjętych w uczelni kluczy kalkulacyjnych) należy do kompetencji Senatu. 

W rozliczeniach dotacji (sprawozdaniach) sporządzanych i przekazywanych do MSW przedstawiono 
szczegółowo wydatki, jakie uczelnia poniosła z dotacji podmiotowej ogółem oraz w podziale 
na paragrafy, według klucza opisanego w ww. tabeli w pkt 3.  

Wszystkie pozycje wykazane w sprawozdaniu końcowym z rozliczenia dotacji podmiotowej można 
bezpośrednio powiązać z analityczną ewidencją pozabilansową na koncie 901. 

Wydatki na wynagrodzenia pracowników (nauczycieli akademickich niebędących funkcjonariuszami oraz 
nauczycieli akademickich będących funkcjonariuszami), zawarte w sprawozdaniach w zakresie zadań 
związanych z bezpieczeństwem, rozliczane były zgodnie z ww. kluczem podziału i można je bezpośrednio 
przyporządkować do pozycji zawartych w Planie rzeczowo-finansowym. 

Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) ujmowane były w Planie rzeczowo-finansowym w pozycji 
Pozostałe wydatki bieżące, które obejmowały, oprócz wydatków na delegacje krajowe i zagraniczne, 
wydatki na podatki i opłaty, ubezpieczenia, wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne, świadczenia na 
rzecz studentów. W związku z tym, nie można było ich bezpośrednio przyporządkować do pozycji  
w Planie rzeczowo-finansowym. Wysokość ich wykonania została ujęta w ewidencji pozabilansowej na 
koncie 901 odpowiednio na kontach analitycznych: 
− konto 901-1-1-1 – delegacje krajowe finansowane z § 2270 oraz 
− konto 901-1-2-1 – delegacje zagraniczne finansowane z § 2270.  

Wydatkowanie środków w ramach przyznanej dotacji,  w tym w szczególności w odniesieniu do badanej 
próby, przedstawia poniższa tabela. 

                                                           
96  Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r. WSPol, z wyłączeniem Działu VI, sporządzony został w układzie kosztowym (łącznie z kosztami 

ponoszonymi z przychodów własnych oraz innych źródeł, w tym zagranicznych) zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 
2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych96. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo 
związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego96 został określony wzór sprawozdania z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego uczelni w układzie, w jakim został sporządzany w WSPol Plan rzeczowo-finansowy.  
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Tabela nr 3. 

Poz. Treść 

Plan 
wydatków 
na 2014 r. 

po zmianach 
(wykonanie 
100%) planu 

w tym: ROZLICZENIE KOŃCOWE (WYNAGRODZENIA I DELEGACJE ) 

§ 2520 § 2270 § 2520 § 2270 Wyjaśnienie 

CYWILE 
(PRÓBA 10 

OS.) 
WYNAGRODZE

NIA 

FUNKCJONARI
USZE 

(PRÓBA 
25 OS.) 

WYNAGRODZE
NIA 

CYWILE 
(DELEGACJE 
KRAJOWE) 

PRÓBA  
10 OS. 

FUNKCJONARI
USZE 

(DELEGACJE 
KRAJOWE) 

PRÓBA 20 OS. 

FUNKCJONARI
USZE 

(DELEGACJE 
ZAGRANICZNE) 

PRÓBA 5 OS. 

ŚWIADCZENIA 
ROCZNE 

WYPŁACONE 
FUNKCJONARI

USZOM 
ZWOLNIONYM 

ZE SŁUŻBY 
(PRÓBA OS.) 

1. 
Wynagrodzenia osobowe 
(suma poz. 1.1-1.4), 
w tym: 

 32 904 637,00       7 920 146,00      24 984 491,00         539 137,83         1 700 736,82       499 899,20 1 739 975,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Wynagrodzenia 
pracowników (w tym 
nagr.jubil., odprawy, ekw. 
za urlop) 

 17 466 193,00        4 204 112,00      13 262 081,00         118 080,01             372 489,19     
Z kwoty 490.569,20 zł kwotę 372.489,19 zł 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym (75,93 %) 

   490 569,20               

1.2 Nagrody uznaniowe 
pracowników        206 669,00             49 745,00           156 924,00              2 245,73                 7 084,27     

Z kwoty 9.330,00 zł, kwotę 7.084,27 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym (75,93 %) 

       9 330,00               

1.3 Uposażenia 
funkcjonariuszy  14 597 826,00       3 513 697,00      11 084 129,00         396 745,15         1 251 552,10     

Z kwoty 1.648.297,25 zł, kwotę 1.251.552,10 
zł rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym  (75,93%) 

   1 648 297,25             

1.4 

Nagrody motywacyjne 
i zapomogi 
funkcjonariuszy 
(odpowiednik części 
§ 406) 

       633 949,00           152 592,00           481 357,00            22 066,94               69 611,26     
Z kwoty 91.678,20 zł, kwotę 69.611,26 zł 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym (75,93%) 

    91 678,20             

2. 
Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 
(2.1+2.2), w tym: 

   2 402 363,00           583 847,00       1 818 516,00            39 471,71             123 891,09            33 397,45         129 965,35                     -                       -                          -                        -       

2.1 
Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 
pracowników, w tym: 

   1 244 138,00           305 062,00           939 076,00              8 189,05               25 208,40     
Z kwoty 33.397,45 zł, kwotę 25.208,40 zł 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym (75,48%) 

     33 397,45               

2.2 Nagrody roczne 
dla funkcjonariuszy    1 158 225,00            278 785,00           879 440,00            31 282,66               98 682,69     

Z kwoty 129.965,35 zł, kwotę 98.682,69 zł 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
kluczem podziałowym (75,93%) 

      129 965,35             

3. 

Pozostałe należności 
funkcjonariuszy (nagrody 
jubileuszowe, odprawy 
i ekwiwalent za urlop i za 
czas wolny od służby -
odp. cz.  § 406) 

      427 321,00             427 321,00                 63 079,67     Kwotę 63.079,67 zł w 100%  rozliczono 
w § 2270          63 079,67             

4. Odszkodowania 
funkcjonariuszy         54 303,00             54 303,00                   4 381,00     Kwotę 4381.00zł w 100%  rozliczono w § 2270            4 381,00             

5. 

Uposażenia i świadczenia 
pieniężne wypłacane 
przez okres roku 
funkcjonariuszom 
zwolnionym ze służby 
(odpowiednik § 408) 

      408 443,00           408 443,00                 97 364,40     Kwotę 97.364,40 zł w 100%  rozliczono 
w § 2270              97 364,40     
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Poz. Treść 

Plan 
wydatków 
na 2014 r. 

po zmianach 
(wykonanie 
100%) planu 

w tym: ROZLICZENIE KOŃCOWE (WYNAGRODZENIA I DELEGACJE ) 

§ 2520 § 2270 § 2520 § 2270 Wyjaśnienie 

CYWILE 
(PRÓBA 10 

OS.) 
WYNAGRODZE

NIA 

FUNKCJONARI
USZE 

(PRÓBA 
25 OS.) 

WYNAGRODZE
NIA 

CYWILE 
(DELEGACJE 
KRAJOWE) 

PRÓBA  
10 OS. 

FUNKCJONARI
USZE 

(DELEGACJE 
KRAJOWE) 

PRÓBA 20 OS. 

FUNKCJONARI
USZE 

(DELEGACJE 
ZAGRANICZNE) 

PRÓBA 5 OS. 

ŚWIADCZENIA 
ROCZNE 

WYPŁACONE 
FUNKCJONARI

USZOM 
ZWOLNIONYM 

ZE SŁUŻBY 
(PRÓBA OS.) 

6. Wynagrodzenia 
bezosobowe        450 000,00           108 215,00           341 785,00                 410,16                 1 293,89     

Z kwoty 1.704,05 zł, kwotę 1.293,89 zł 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym (75,93%)  

       1 704,05               

7. Składki na ubezpieczenia 
społeczne i FP    3 331 995,00           802 011,00        2 529 984,00            18 224,78               57 490,96     

Z kwoty 75.715,74 zł, kwotę 57.490,96 zł 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym (75,93%) 

     75 715,74               

8. Odpis na ZFŚS    1 116 368,00           268 710,00            847 658,00              1 944,86                 6 135,14     
Z kwoty 8.080,00 zł kwotę 6.135,14 zł 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym (75,93%)  

       8 080,00               

9. 

Wydatki osobowe 
niezaliczane do uposażeń 
oraz równoważniki 
pieniężne funkcjonariuszy 
(odpowiedniki § 307, § 
418 oraz koszty dojazdu 
i przejazdów miejscowych 
policjantów) 

   1 080 000,00          1 080 000,00                 81 290,13     Kwotę 81.290,13 zł w 100%  rozliczono 
w § 2270          81 290,13             

10. 

Pozostałe świadczenia 
na rzecz pracowników 
(wydatki osobowe niezal. 
do wynagrodzeń, 
Medycyna Pracy, 
szkolenia, odzież 
ochronna i robocza, 
posiłki profilaktyczne, 
regeneracyjne) 

      390 000,00             93 873,00           296 127,00              3 483,53               10 988,97     
Z kwoty 14.472,50 zł  kwotę 10.988,97 zł 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym (75,93%) 

     14 472,50               

11. Zakup materiałów i usług  13 993 499,00        2 457 271,00      11 536 228,00                       

12. 

Pozostałe wydatki bieżące 
(w tym podatki, opłaty, 
delegacje krajowe 
i zagraniczne) 

      676 000,00            162 713,00           513 287,00              3 393,77               10 705,81     
 Z kwoty 14.099,58 kwotę 10.705,81 zł 
rozliczono w § 2270 zgodnie z przyjętym 
w uczelni kluczem podziałowym (75,93%) 

       3 995,07        5 759,49            4 345,02       

13. 

Razem dotacja 
podmiotowa MSW – 
rozdział 80303 (suma 
pozycji 1-12) 

 57 234 929,00      12 396 786,00      44 838 143,00         606 066,64         2 157 357,88          633 268,94       2 018 691,60        3 995,07        5 759,49            4 345,02       97 364,40     
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Z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że tylko w 4 pozycjach, tj.: 
− w poz. 3 – pozostałe należności funkcjonariuszy (nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalent 

za urlop i za czas wolny od służby),  
− w poz. 4 – odszkodowania funkcjonariuszy, 
− w poz. 5 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom 

zwolnionym ze służby, 
− w poz. 9 – wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń oraz równoważniki pieniężne funkcjonariuszy 

(odpowiedniki § 307, § 418 oraz koszty dojazdu i przejazdów miejscowych policjantów), 
wydatki związane z bezpieczeństwem obywateli, na podstawie dokonanej próby – zostały rozliczone 
w 100% w ramach paragrafu 2270, natomiast w pozostałych przypadkach97 wydatki zostały rozliczone 
proporcjonalnie, tj.: w 75,93% w ramach § 2270 i w 24,07% w ramach § 2520, zgodnie z opisanym 
powyżej i przyjętym w WSPol w Szczytnie kluczem podziałowym. 

ZALECENIA:  

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki zalecam:  

1. Planować zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich w taki sposób, aby zapewnić 
wypracowanie wymaganego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. 

2. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie skutecznych mechanizmów zapewniających 
terminowe rozliczanie delegacji służbowych. 

3. Przesyłać do KGP, w terminie określonym w § 2 ust.8 zarządzenia Nr 78/2014 Komendanta – Rektora 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji i realizacji 
przedsięwzięć międzynarodowych, zawiadomienia o przedsięwzięciach międzynarodowych 
związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi przedstawicieli WSPol w Szczytnie. 

4. Podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie od pracowników WSPol w Szczytnie należytej 
staranności przy wypełnianiu poleceń wyjazdów służbowych, w szczególności nanoszonych 
poprawek, zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości, a także dokonać sprawdzenia i weryfikacji 
pozostałych poleceń wyjazdów służbowych pod kątem zgodności z art. 22 ww. ustawy. 

 

POUCZENIE DLA PODMIOTU KONTROLOWANEGO: 

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej98 w terminie 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania sprawozdania kierownikowi jednostki kontrolowanej służy prawo przedstawienia do 
niego stanowiska. Powyższe nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.  

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę w terminie 30 dni od 
daty otrzymania niniejszego sprawozdania o przedstawienie informacji o sposobie wykonania zaleceń 
lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
 
 
 
Wykonano w 2 egz.: 
1. Egz. Nr 1 – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  
2.  Egz. Nr 2 – aa. 
 

                                                           
97   Tabela poz. 1- 2.2, poz. 6-8 i poz. 10-13.  
98  Dz. U. Nr 185, poz. 1092. 
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