
MINISTERSTWO GOSPODARKI 

Biuro Kontroli i Audytu Wewnetrznego 

z kontroli problemowej dotyczqcej wykonywania kontroli finansowej gromadzenia i 

dysponowania irodkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem w 2005 roku 

zgodnie z obowiqzujqcymi procedurami w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej z siedzibq w Warszawie, Aleja NiepodlegloSci 1881192. 



I. Zasady i warunki organizacji kontroli 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrow (t.j. Dz. U. 

z 2003 roku Nr 24, poz. 199 z poin. zm.) w zwiqzku z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 roku o finansach publicznych, stosownie do upowainienia Ministra Gospodarki Nr 712006 z 

dnia 30 marca 2006 roku przeprowadzona zostafa kontrola problemowa dotyczqca wykonywania 

kontroli finansowej gromadzenia i dysponowania irodkarni publicznymi oraz gospodarowania 

mieniem w 2005 roku zgodnie z procedurami obowiqzujqcyrni w Urzedzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibq w Warszawie, Aleja Niepodlegloici 188/192 ( UP RP ). 

Celem kontroli bylo sprawdzenie stosowania obowiqzujqc ych procedur wewnqtrznej kontroli 

finansowej w UP RP na podstawie badania 5% wydatkow wykonanych w 2005 roku. 

Kontrola zostala przeprowadzona w dniach od 3 do 7 kwietnia 2006 roku przez zesp& kontrolny 

Biura Kontroli i Audytu Wewnetrznego w Ministerstwie Gospodarki w skladzie: 

Monika Galqzka - starszy specjalista - przewodniczqca, 

Renata Pilaszewicz - starszy specjalista. 

Caloksztalt przedmiotu kontroli zbadano na podstawie: 

- ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, 

poz. 148 z poin. zm.) wraz z rozporqdzeniami wykonawczymi, 

- ustawy z dnia 30 czenvca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104), 

- ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowoSci (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 

z poin. zm.), 

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 

2004 roku Nr 19, poz. 177 z p o d  m.), 

- ustawy z dnia 30 czenvca 2000 roku - Prawo wlasnoici przemysl-owej ( t.j. Dz. U. z 2003 roku 

Nr 1 19, poz. 1 1 17 z poin. zm. ), 

- rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie szczegolowego zakresu 

dziafania Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 8, poz. 59). 



Przedmiotowy zakres kontroli obejmowal badanie: 
.I 

1) przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstqpnej oceny celowoici 

- zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, 

- 2) stanu faktycznego i porownanie go ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia 

Srodkow publicznych, zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze 

LI Srodkow publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych, 

3) sposobu prowadzenia gospodarki finansowej. 
n 

Urzqdem Patentowym RP kieruje Alicja Adarnczak powdana z dniem 1 lipca 2002 roku na 
LL stanowisko Prezesa Urzqdu Patentowego RP przez Prezesa Rady Ministrow. 

Funkcjq Zastqpcow Prezesa pdniq: 
n - Andrzej Pyria powolany przez Prezesa Rady Ministrow z dniem 15 lipca 2002 roku, 

- Slawomir Wachowicz powolany przez Prezesa Rady Ministrow z dniem 23 lutego 2004 roku. 
II 

Funkcjq Dyrektora Generalnego UP RP pelni Cezary Pyl wyznaczony z dniem 19 stycznia 2004 

roku na Zastqpujqcego Dyrektora Generalnego do czasu obsadzenia stanowiska dyrektora 

generalnego w wyniku konkursu. 

Za gospodarkq finansowq odpowiada Marta Ewa Sobczyk, zatrudniona na stanowisku Glownego 
n 

Ksiqgowego UP RP od dnia 2 lipca 1985 roku. 

Infomacji w zakresie objqtym kontrolq udzielali : 

- Cezary Pyl - Zastqpujqcy Dyrektora Generalnego UP RP, 

- Ewa Sobczyk - Glowny Ksiqgowy UP RP, 

- Witold Adamus - p.0. Dyrektora Biura Administracyjno - Gospodarczego, 

- Bozenna Owsinska - Ciach - Naczelnik Wydzialu Kadr i Szkolenia. - 
11. Ustalenia kontroli 

1. Umocowanie prawne i struktura organizacyjna Urzedu Patentowego RP 

Zgodnie z art. 259 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo wlasnoSci przemyslowej Urzqd 
C 

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem adrninistracji rzqdowej w 

m 
sprawach z zakresu wlasnoSci przemyslowej. 

Urqd Patentowy podlega Radzie Ministrow (art. 260. ust. 1 wymienionej ustawy) . Nadzor nad 

m 
dzialalnoiciq Urzqdu Patentowego sprawuje z ramienia Rady Ministrow minister wlaiciwy do 

spraw gospodarki. 



Zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy - Prawo wlasnoici przemyslowej Urzqd Patentowy wykonuje 

zadania w sprawach wlasnoSci przemyslowej, wynikajqce z ustawy, z przepisow odrebnych oraz 

z umow miqdzynarodowych. 

Do zadan Urzedu Patentowego nalezy w szczegolnoSci: 

1) przyjmowanie i badanie zgloszen dotyczqcych wynalazkow, wzorow uiytkowych, 

wzorow przemyslowych, znakow towarowych, oznaczen geograficznych oraz topografii 

ukladow scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; 

2) orzekanie w sprawach udzielania patentow i dodatkowych praw ochronnych na 

wynalazki, praw ochronnych na wzory uiytkowe oraz znalu towarowe, a takze praw z 

rejestracji wzorow przemyslowych, oznaczen geograficznych i topografii ukladow scalonych; 

3) rozstrzyganie spraw w postepowaniu spornym w zakresie okreilonym ustaw% 

4) prowadzenie rejestrow, o kt6rych mowa w art. 228; 

5) wydawanie organu urzedowego pod nazwq "Wiadomo$ci Urzedu Patentowego"; 

5 ' )  wydawanie "Biuletynu Urzqdu Patentowego"; 

6) udziaf w pracach organow miqdzynarodowych z tytuh zawartych przez Rzeczpospolitq 

Polskq umow miedzynarodowych w sprawach z zakresu wlasnoici przemyslowej, w 

szczegolnoici Konwencji parysluej o ochronie wlasnoici przemyslowej; 

7) prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisow patentowych. 

Przy wykonywaniu zadsui, w szczegolnoici w sprawach dotyczqcych wspblpracy 

miertzynarodowej oraz przy opracowywaniu projektow przepisow prawnych dotycqcych 

wlasnoici przemyslowej, Urzqd Patentowy dziala w porozumieniu i we wspdpracy z 

zainteresowanymi organami adrninistracji rzqdowej i samorzqdowej. 

Szczegblowy zakres dudania Urzqdu Patentowego RP zostal okreilony w rozporqdzeniu Rady 

Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 roku ( Dz. U. Nr 8, poz. 59 ). 

Art. 263 ust. 1 ustawy - Prawo wlasnogci przemyslowej stanowi, i e  na czele Urzedu Patentowego 

stoi Prezes Urzedu Patentowego, ktory kieruje Urzedem i, z zastrzezeniem art. 264 ust. 2, 

reprezentuje go na zewnqtrz oraz ustala szczegdowq organizacje wewnqtrznq i szczegdowy 

zakres zadan komorek organizacyjnych. 

Prezes Urzedu Patentowego wyloniony w drodze konkursu jest powolywany przez Prezesa Rady 

Ministrow na wniosek ministra wlaiciwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrow 

odwduje Prezesa Urzedu Patentowego. Kadencja Prezesa tnva 5 lat, liczqc od dnia powdania. 

Prezes pefni obowl:&~ do h a  powolania jego nastepcy. 

Zastqpcow Prezesa Urzqdu Patentowego powoluje i odwoluje Prezes Rady Ministrow, na 

wniosek Prezesa Urzqdu Patentowego. -j9L5Jf 



Prezes Rady Ministrow, w drodze rozporzqdzenia, nadaje statut Urzedowi Patentowemu. 

Wykonujqc delegacje art. 260 ust. 2 ustawy - Prawo wlasnoSci przemyslowej, w dniu 7 czerwca 

2004 roku Prezes Rady Ministrow wydal rozporqdzenie w sprawie nadania statutu Urzqdowi 

Patentowemu RP. W $ 1 statutu zapisano, ze Urqd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej dziala 

na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnoSci przemyslowej oraz statutu. 

Prezes Urzqdu Patentowego kieruje Urzqdem Patentowym przy pomocy zastqpcow Prezesa 

Urzqdu Patentowego. 

Prezes Urzqdu Patentowego moze powolywak organy doradcze i opiniodawcze oraz komisje i 

zespoly robocze, okredlajqc ich nazwq, sklad osobowy, zakres zadan i tryb dzialania. 

Zgodnie z 8 3 ust. 1 statutu w skiad Urzqdu Patentowego wchodza, nastqpujqce komorki 

organizacyjne: 

1) Gabinet Prezesa; 

2) Departarnent Badan Patentowych; 

3) Departament Badah Znakbw Towarowych; 

4) Departament Zgloszeh; 

5) Departament Rejestrow; 

6)  Departarnent Orzeculictwa; 

7) Departament Inforrnatyki; 

8) Departament Zbiorow Literatury Patentowej; 

9) Departament Wydawnichv; 

10) Biuro Dyrektora Generalnego; 

1 1) Biuro Administracyjno-Gospodarcze; 

12) Biuro Finansowo-Ksicgowe; 

13) Wydziai ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 

14) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnqtrznego. 

Prezes Urzedu Patentowego sprawuje bezpogredni nadzor nad dzialalnoSciq komorek 

organizacyjnych okreilonych w ust. 1 pkt 1 i 13, a t a k e  innych komorek organizacyjnych w 

zakresie okreSlonym art. 269 ust. 8 ustawy. 

Prezes Urzqdu Patentowego moie upowainiak dyrektora generalnego Urzqdu Patentowego oraz 

zastqpc6w Prezesa UP, a takie dyrektorow komorek organizacyjnych, do podejrnowania decyzji 

w jego imieniu w okreilonych sprawach. 

Biurem Finansowo-Ksicgowym kieruje glowny ksiqgowy - Dyrektor Biura w Urzedzie 

Patentowym ( 8 3 ust.5 statutu). 

Zakres zadan z podzialem na ekspertow, urzqdnikow shzby cywilnej i innych pracownikow oraz 



tryb pracy komorek organizacyjnych okreila regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa 

Urzqdu Patentowego. 

W dniu 1 lipca 2004 roku Prezes UP RP wydal zarzqdzenie Nr 2 w sprawie szczeg&owej 

organizacji wewnqtrznej Urzqdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zdqcznik Nr 1 do w/wymienionego zarzqdzenia stanowi regularnin organizacyjny UP RP, 

okreilajqcy zakres zadan i tryb pracy komorek organizacyjnych Urzqdu. Zalqcznik Nr 2 do 

zarzqdzenia zawiera schemat organizacyjny UP RP. 

Na podstawie zaiwiadczenia z dnia 6 stycznia 2006 roku wydanego przez Urzqd Statystyczny w 

Warszawie stwierdzono, ze Urqd  Patentowy RP otrzymal Nr identyfikacyjny REGON: 

00033225 1. Jako rodzaj przewazajqcej dzialalnoici wg Polsluej Klasyfikacji Dzialalnoici (PKD) 

wymieniono: kierowanie podstawowymi rodzajarni dzialalnoSci publicznej (751 12). 

Zgodnie z decyzjq wydanq przez Naczelnika Drugiego Urzqdu Skarbowego Warszawa - 

~rodmiescie Urzqd Patentowy RP posiada Nr identyfikacji podatkowej ( NIP ): 526-10-48-480. 

2. Procedury kontroli finansowej 

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o finansach publicznych, kierownik jednostki sektora finansow 

publicznych ustala w formie pisemnej procedury kontroli finansowej, biorqc pod uwagc 

powszechnie unawane standardy. 

Na wniosek kontrolujqc ych Zastqpujqc y D yrektora Generalne go UP RP Cezary Pyl przedlokyl w 

dniu 4 kwietnia 2006 roku wykaz aktow wewnqtrznych dotyczqcych gromadzenia i 

dysponowania Srodkami publicznymi oraz gospodarowania mieniern w Urzqdzie Patentowym RP. 

Wymieniono w nim: 

1. Instrukcjq z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie obiegu dokurnentow finansowo - 

ksiqgowych oraz zasad ewidencji i gospodarki irodkami rzeczowymi w Urzedzie Patentowyrn 

Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonq przez Dyrektora Generalnego UP RP w dniu 1 

stycznia 2002 roku. 

2. Decyzjq Dyrektora Generalnego Urzqdu Patentowego RP z dnia 10 czerwca 2002 roku w 

sprawie delegowania oraz naleinoici przyshgujqcych pracownikowi UP RP z tytu3u podrozy 

sluzbowej na terenie kraj u. 

3. Decyzjq Dyrektora Generalnego Urzqdu Patentowego RP z dnia 17 grudnia 2002 roku w 



sprawie ustalenia procedury audytu wewnqtrmego w Urzqdzie Patentowym Rzeczypospolitej 
.II 

Polskiej. 

- 
4. Zarzqdzenie wewnqtrzne Nr 1/03 Dyrektora Generalnego Urzqdu Patentowego RP z dnia 3 1 

marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie okreilenia zasad i trybu 

postqpowania jednostek organizacyjnych Urzqdu Patentowego RP przy gromadzeniu i 

dysponowaniu Srodkami publicznymi oraz gospodarowaniu mieniem. 
m 

5. Zarzqdzenie wewnqtrzne Nr 2 Dyrektora Generalnego Urzqdu Patentowego RP z dnia 1 
I 

paidziernika 2004 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamowieh publicznych w 

3 
Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

C 
6. Instrukcjq z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji, pracy 

Komisji Inwentaryzacyjnej i zespdow spisowych, zatwierdzonq przez Dyrektora Generalnego 

- UP RP w dniu 3 lutego 2005 roku. 

7. Decyzjq Prezesa Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2005 roku, 

ktorej zalqczniki stanowiq: Plan kont UP RP, zasady funkcjonowania kont, zasady 

prowadzenia rachunkowoici UP RP. 

Analiza treSci dokumentow przedlozonych do badania wykazala, ze zawarte w nich procedury 

kontroli finansowej w Urzqdzie Patentowym RP wyczerpujq wymogi okreSlone w art. 35 a 

ustawy o finansach publicznych. 

Na pytanie kontrolujqcych ,,Czy w jednostce istnieje odpowiednia regulacja okreilajqca tryb 

opracowywania i aktualizacji procedur kontroli" Zastqpujqcy Dyrektora Generalnego UP RP 

Cezary Pyl w piSmie przekazanym w dniu 6 kwietnia 2006 roku przedstawil nastqpujqce 

wyjahienia: 

.,W wyniku prowadzonego przez Dyrektora Generalnego nadzoru nad realizacjq budietu i 

wynikow prowadzonych kontroli finansowych oraz ustalen pokontrolnych, dokonuje siq rowniez 

oceny prawidlowoici funkcjonowania procedur. Na bieiqco dokonywana jest tez analiza 

przepisow okreilajqcych wymogi dotyczqce poszczegolnych procedur. W oparciu o konkretne 

doiwiadczenia i potrzeby, jeSli wystqpuje taka potrzeba dokonuje siq zmian wewnqtrznych 

uregulowan w postaci zarzqdzen czy decyzji tak, aby stale byly zachowane wlagciwe procedury 



kontroli. Takie tryb opracowywania poszczegolnych zadan kontrolnych opiera siq o 

dotychczasowq kilkuletniq praktyke realizowanych procedur kontroli, a ich aktualizacja jest 

procesem cislglym, dokonywanym po kaidym zadaniu. Taka praktyka pozwala na biezqco 

identyfikowac problemy i rozwiqzywac je". 

Kontrolujqcy stwierduli, ze w UP RP zostaly okreilone zasady opracowywania i opiniowania 

projektow aktow prawnych oraz zasady wydawania Dziennika Urzqdowego UP RP.: 

1) Zarzqdzeniem Dyrektora Generalnego UP RP Nr 2 z dnia 12 listopada 2001 roku okreSlono 

zasady wydawania Dziennika Urzqdowego Urzcdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w regulaminie organizacyjnym jednostki okreilono zadania komorek organizacyjnych w 

zakresie przygotowywania i opiniowania projektow aktow prawnych oraz umow; 

3) w $ 2 ust. 3 regulaminu organizacyjnego UP RP zapisano, i e  do zadari i kompetencji komorek 

organizacyj nych naleg : 

- przygotowywanie tez do projektow aktow prawnych w zakresie dzialania komorki, 

- wspbludzial w opiniowaniu projektow aktow prawnych, 

- przygotowywanie lub opiniowanie projektow umow, w ktorych Urzqd jest stronq 

4) zgodnie z 5 16 ust. 3 pkt 12 i 13 do zadan Gabinetu Prezesa naleiy: 

- przygotowywanie redakcyjne Dziennika Urzedowego Urzqdu Patentowego RP, 

- prowadzenie spraw zwiqzanych z wydawaniem aktow wewnqtrmych Prezesa Urzqdu oraz 

prowadzenie ewidencji i zbioru wewnqtrznych aktow prawnych; 

5) zgodnie z $25 ust. 3 pkt 4 regulaminu organizacyjnego do zadah Biura Dyrektora Generalnego 

nalezy udzial w spoqdzaniu i opiniowanie przygotowywanych w Urzqdzie projektow 

wewnqtrznych aktow prawnych oraz umow. 

W Komunikacie Ministra Finansow Nr 1 z dnia 30 stycvlia 2003 roku ,,Standardy kontroli 

finansowej w jednostkach sektora finansow publicznych", w standardzie Nr 20 zobowiqzano 

kierownika jednostki do oceny funkcjonowania systemu kontroli finansowej i jego 

poszczegoln ych elementow oraz biezqcego rozwiqzyvania zidentyfikowanych problemow. 

Z wyjaSnie6 przedloionych kontrolujqcym w dniu 6 kwietnia 2006 roku przez Zastqpujqcego 

Dyrektora Generalnego UP RP Cezarego Pyl wynika, ze w UP RP wymog okreilony przez 

wymieniony standard realizowany jest w sposob nastepujqcy: 

,,Nadzor nad realizacjq budietu sprawuje Dyrektor Generalny. Ocena realizacji budietu 

dokonywana jest na podstawie miesiqcznych informacji z wykonania dochodow i wydatkow 

przedkladanych przez Glbwnego Ksicgowego. Ponadto realizacja budietu omawiana jest na 

comiesiqcnych spotkaniach tzw. rozszerzonego kierownictwa Urzqdu z udzialem rowniez 

wszystkich dyrektorow departarnentow i biur. Wszystkie uwagi, wnioski i rekomendacje w trakcie 



przeprowadzanych czynnoici kontrolnych sq t ake  komunikowane pracownikom funkcjonalnym 

komorki kontrolowanej oraz dyskutowane z Kierownikiem tej komorki. Wynika to z 

dotychczasowej praktyki przyjqtego postepowania w kontroli finansowej. Take podejicie do 

przestrzegania przepisow oraz zasad zawartych w obowiqzujqcych standardach bylo wielokrotnie 

omawiane przez Dyrektora Generalnego z pracownikarni. Dotychczasowa praktyka wskazuje na 

efektywnoit takiego podejicia, gdyz pozwala na sformulowanie wnioskow i rekomendacji jui  

przedyskutowanych przez zainteresowane strony. Drugirn etapem wdrozenia wnioskow i 

rekomendacji oraz oceny funkcjonowania systemu kontroli finansowej sq zebrania konczqce 

zadanie kontrolne. Jest to posiedzenie zainteresowanych stron tj: Dyrektora Generalnego, 

Kierownikow komorek kontrolowanych, Glownego Ksiqgowego i Kontrolera Wewnetmego. 

Tam tei formalizujq sie uzgodnienia przyjetych zrnian i podjqtych czynnoici w celu realizacji 

rekomendacji. Na zebraniu koncowym formalizujq sie przedyskutowane i przyjqte wnioski i uwagi 

w wyniku czego stajq sic rekomendacjami Dyrektora Generalnego UP RP. Operatywnq formq 

wdrozenia i sprawdzania wykonania rekomendacji powstalych w wyniku czynnoSci kontrolnych 

oraz ocenq skutecnoSci dzialania kontroli finansowej sq dzialania Dyrektora Generalnego. 

Uczestnictwo Dyrektora Generalnego na posiedzeniach Kierownichva UP RP, na ktorych powstajq 

zasadmcze programy, plany oraz ustalenia i oceny pozwala na uwzgl ednianie spostrzeien kontroli 

i ich realizacji w praktyce iycia codziennego. Podobnie.rowniei Dyrektor Generalny wykorzystuje 

te materialy na operatywnych naradach komorek podleglych". 

Kontrolujqcy stwierdzili, ze w Urzedzie Patentowym RP zostaly okreilone: 

- zasady prowadzenia rachunkowoici oraz zakladowy plan kont - Decyzjq Prezesa Urzqdu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2005 roku, ktorej zalqczniki stanowiq: 

Plan kont UP RP, zasady funkcjonowania kont, zasady prowadzenia rachunkowoici UP RP, 

- procedury dotyczqce obiegu dokumentdw Jinansowo - ksiegowych oraz procedury dotyczqce 

gospodarowania mieniem - Instrukcjq z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie obiegu 

dokumentow finansowo - ksiegowych oraz zasad ewidencji i gospodarki irodkami 

rzeczowymi w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zarzqdzeniem 

wewnqtrznym Nr 1/03 Dyrektora Generalnego Urzedu Patentowego RP z dnia 31 marca 

2003 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie okreSlenia zasad i trybu 

postepowania jednostek organizacyjnych Urzqdu Patentowego RP przy gromadzeniu i 



dysponowaniu Srodkami publicnymi oraz gospodarowaniu mieniem, 

- procedury udzielania zamdwieri publicznych - Zarzqdzeniem wewrqtrznym Nr 2 Dyrektora 

Generalnego Urzqdu Patentowego RP z dnia 1 paidziernika 2004 roku w sprawie ustalenia 

procedury udzielania zamowien publicmych w Urzqdzie Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Z dokurnentu ,,Zasady prowadzenia rachunkowoSci Urzqdu Patentowego RP", stanowiqcego 

zalacznik Nr 3 do Decyzji Prezesa UP RP z dnia 20 lipca 2005 roku ( stosowanej od 1 stycznia 

2005 roku) wynika, ze ksiqgi rachunkowe UP RP i Gospodarstwa Pomocniczego UP RP 

prowadzone sq komputerowo, przy zastosowaniu pro gramow finansowo - ksiegowych 

opracowanych przez firmq Turbo - Soft, Boguslaw Turko w Trzebnicy, ul. Kilinskiego 1 12,  tj.: 

- TFK - ewidencja dokumentow ksiqgowych, odrqbnie dla UP RP i Gospodarstwa Pomocniczego 

na kontach ksiegi glownej, 

- TPK - program placowo - kadrowy, 

- FM - monitoring wydatkow, 

- THD - gospodarka magazynowa z fakturowaniem, 

- TFK - ewidencja dochodow budzetowych, 

- TFK - ,,Sprzedaim - ewidencja analitycma dochodow z tytulu uslug kserograficmych i 

komputerowych oraz sprzedaz wydawnictw UP RP. 

Wszystkie dokumenty zrodfowe oraz wydruki ksiqgowan ( dzienniki, zestawienia obrotow i sald ) 

archiwizowane sq chronologicznie w segregatorach za kazdy miesiqc. 

Ochrona danych i archwizacja wszystkich zapisow komputerowych odbywa siq kazdego dnia na 

taSmq magnetycznq przechowywanq w kasie pancernej oraz w celu dodatkowego zabezpieczenia 

na dysk twardy . 
W UP RP okreilono ,,Procedure zabezpieczenia systemu finansowo - ksiqgowego" ( procedura Nr 

K3.00 zatwierdzona w dniu 14 marca 2005 roku). Procedura dotyczy ochrony i archiwizacji 

systemu wytwarzajqcego dokumenty finansowo - ksiqgowe i kadrowe i ma na celu sporzqdzanie 

kopii bezpieczenstwa senvera i systemu finansowo - ksiqgowego. W procedurze okreilono m-in., 

ze program F-K wraz z podstawowymi danymi jest zarchiwizowany i nagrany na plycie CD 

przechowywanej w sejfie administratorskim. Senver wraz z programem znajduje siq w 

zabezpieczonym pomieszczeniu w senverowi, dostqp do serwera jest zabezpieczony. System 

operacyjny serwera zabezpieczony jest haslem administracyjnym. Uprawnieni uiytkownicy 

programu finansowo - ksiqgowego posiadajq swoje loginy i hasla dostcpu. 



Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o finansach publicznych, kierownik jednostki sektora finansow 

publicznych odpowiedvalny jest za cdoS6 gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie 

okreSlonych ustawq obowiqzkow w zakresie kontroli finansowej. 

Kierownik jednostki moze powierzyk okreilone obowiqzki w zakresie gospodarki finansowej 

pracownikom jednostki, Przyjecie obowi&ow przez te osoby powinno by6 stwierdzone 

dokurnentem. 

Zgodnie z 8 14 ust. 1 Zarzqdzenia wewnqtrznego Nr 1/03 Dyrektora Generalnego UP RP z dnia 

3 1 rnarca 2003 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie okreSlenia zasad i trybu 

post~powania jednostek organizacyjnych UP RP przy gromadzeniu i dysponowaniu Srodkami 

publicznymi i gospodarowaniu mieniem, zobowiqzania finansowe w imieniu UP RP mogq by6 

zaciqgane wylqcznie przez osoby posiadajqce upowaiTlienia do dysponowania Srodkami 

finansowymi UP RP, w ramach przyslugujqcych im limitow. 

W 11 ust. 2 - 4 wymienionego zarzqdzenia uregulowano sposob dysponowania irodkami 

finansowymi UP RP przez pracownikow, w ramach posiadanego upowainienia. 

Upowainienie moze miek charakter ogolny bqdz szczegolny, moze bye udzielone do realizacji 

caloSci lub czqSci przedsiewziqcia wskazanego w upowainieniu, moze takie wskazywak 

maksymalnq kwot? zobowiqzah finansowych (limit Srodkow), ktore moze zacitga6 upowainiona 

osoba. Pracownik, ktorego podpis figuruje na bankowej karcie wzorow podpisow, a nie 

posiadajqcy upowainienia do dysponowania Srodkami finansowymi UP RP, nie ma prawa 

dysponowak Srodkami finansowymi Urzedu, a jedynie pod nieobecnoSC osob posiadajqcych takie 

upowainienie ma prawo do podpisywania przelewow wystawionych na podstawie decyzji osob 

upowainionych do dysponowania Srodkami finansowymi. 

Kontrolujqcyrn przedloiono rejestr wydanych upowainiefi do zlecania w imieniu UP RP ushrg i 

dokonywania zakupow. Z rejestru wynika, ze do czasu kontroli udzielono 8 upowainien 

nastqpujqcym pracownikom UP RP: 

1. Ryszara'owi Koton - Dyrektorowi Biura Administracyjno - Gospodarczego w UP RP - do 

zlecania, w imieniu UP RP, uslug i dokonywania zakupow zwiqzanych z zakresem dzialania 

kierowanej komorki organizacyjnej, kt6rych wartoS6 nie przekracza jednorazowo 10 tys. 

zlotych - upowainienie z dnia 17 wrzeSnia 2002 roku, odwdane w dniu 7 listopada 2002 

roku; 

2. Marii Jurczakowskiej - Dyrektorowi Departamentu Informatyki w UP RP - do zlecania, w 

imieniu UP RP, ushg i dokonywania zakupow zwiqzanych z zakresem dzialania kierowanej 

kom6rki organizacyjnej, kt6rych wartoit nie przekracza jednorazowo 10 tys. zlotych - 



upowainienie z dnia 17 wrzeinia 2002 rob ,  odwdane w dniu 1 sierpnia 2004 roku; 

3. Iwonie Grodnickiej - Lech - Dyrektorowi Departamentu Wydawnictw w UP RP - do zlecania, 

w imieniu UP RP, uslug i dokonywania zakupow zwiqzanych z zakresem dzialania 

kierowanej kombrki organizacyjnej, ktorych wart086 nie przekracza jednorazowo 5 tys. 

zlotych - upowainienie z dnia 17 wrzeinia 2002 roku; 

4. Mariannie Zaremba - Dyrektorowi Departamentu Zbiorow Literatury Patentowej w UP RP - 
do zlecania, w imieniu UP RP, ushg i dokonywania zakup6w zwipanych z zakresem 

dzialania kierowanej komorki organizacyjnej, ktcirych wart086 nie przekracza jednorazowo 5 

tys. zlotych - upowainienie z dnia 17 wrzeinia 2002 roku; 

5. Witoldowi Adarnus - Naczelnikowi Wydziah Administracyjnego w Biurze Administracyjno - 
Gospodarczym w UP RP - do zlecania, w imieniu UP RP, uslug i dokonywania zakupow 

zwiqzanych z zakresem dzialania kierowanego wydziah, zgodnie z zakresem obowiqzkow 

zawartych w karcie pracy, kbrych wartoit nie przekracza jednorazowo 3 tys. zlotych - 

upowaznienie z dnia 8 listopada 2002 roku, odwdane w dniu 28 lutego 2004 roku; 

6. Rornanowi Zychowicz - Naczelnikowi Wydziah Techniczno - Gospodarczego w Biurze 

Adrninistracyjno - Gospodarczym w UP RP - do zlecania, w imieniu UP RP, ushg i 

dokonywania zakupow zwiqzanych z zakresem dzialania kierowanego wydziah, zgodme z 

zakresem obowiqzkow zawartych w karcie pracy, ktorych wartoic nie przekracza 

jednorazowo 2 tys. zlotych - upowaznienie z dnia 8 listopada 2002 roku; 

7. Witoldowi Adamus - p,o. Dyrektora Biura Administracyjno - Gospodarczego w UP RP - do 

zlecania, w imieniu UP RP, uslug i dokonywania zakup6w zwiqzanych z zakresem dzialania 

kierowanego biura, zgodnie z zakresem obowiqzkow zawartych w karcie pracy, ktorych 

wart066 nie przekracza jednorazowo 8 tys. zlotych - upowaznienie z dnia 1 marca 2004 roku; 

8. Irenie Bieleckiej - Dyrektorowi Departamentu Infonnatyki w UP RP - do zlecania, w imieniu 

UP RP, uslug i dokonywania zakup6w zwipanych z zakresem dzidania kierowanego 

departamentu, zgodnie z zakresem obowiqzkbw zawartych w karcie pracy, ktorych wart086 

nie przekracza jednorazowo 5 tys. zlotych - upowainienie z dnia 2 sierpnia 2004 roku. 



3. Plan finansowy na rok 2005 i skala obrotu finansowego 

Zgodnie z art. 89 ust. I ustawy o finansach publicznych, w terminie 21 dni od dnia ogloszenia 

ustawy budietowej dysponenci czqSci budietowych przedstawiajq Ministrowi Finansow 

szczeg6lowy plan dochodow i wydatkow danej czqSci budzetowej ( ,,uklad wykonawczy7'). 

Zgodnie z wlwymienionym przepisem Urzqd Patentowy przeslal do Ministerstwa Finansow uklad 

wykonawczy na rok 2005 przy piSmie z dnia 18 stycznia 2005 roku znak BF.3 10/168/2005 ( data 

wplywu do Ministerstwa Finansow: 19 stycnia 2005 roku). 

Plan finansowy dochodbw i wydatkow na rok 2005, cz. ,61 - Urzqd Patentowy RP zostal 

zatwierdzony przez Prezesa UP RP w d n ~ u  19 stycznia 2005 roku. 

Plan finansowy dochoddw i wydatkdw na 2005 rok 

Cz. 61 - Urqd Patentowy RP 
w ziotvch 

DOCHODY - suma on6lna 43.200.000 

Administracja vubliczna dzial750 43.200.000 
Urzedy naczelnych i centralne 
organow adm. rzadowei rozdzial75001 43.200.000 

- wplywy z roinych opiat $0690 
- dochody z najmu i dzieriawy 

skiadnikow majqtkowych Skarbu Panstwa 5 0750 
- wplywy z ushg $0830 
- w M  ze sprzeda j wyrobow $ 0840 
- wplywy z roinych dochodow 

(rozliczenie z lat ubiegiych, wplywy 
z tytulu wynagrodzen platnika) $ 0970 

WYDATKI - suma onolna 30.956.000 

Administracja publiczna dzial750 30.954.000 
Urzqdy naczelnych i centralnych 
organow adrninistrac-ii rzadowei rozdzial75001 30.954.000 

- rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 
- wynagrodzenia osobowe 
- wynagrodzenia osobowe czionkbw 

korpusu sfuiby cywilnej 
- dodatkowe wynagrodzenie rocme 
- skiadki na ubezpieczenie spdeczne 
- skladki na fbndusz pracy 
- wplaty na PFRON 
- wynagrodzenia bezosobowe 
- zakup materialow i wyposaienia 
- zakup energii 
- zakup ushg remontowych 



- zakup ushg pozostalych $ 4300 
- oplaty za ushgi internetowe $ 4350 
- podroze shzbowe krajowe $4410 - - podroze sluzbowe zagraniczne $ 4420 
- roine oplaty i skladki $ 4430 

- odpisy na Zakiadowy Fundusz ~wiadczen 
Socjalnych $4440 

- pozostaie podatki na rzecz budzetu 
jednost. samorz. terytor. 5 4500 

- szkolenie czionkow korpusu shzby cywilnej $ 4550 

a 
- koszty postqpowania sqdowego i prokurators. $ 4610 
- wydatki na zakupy inwestycyjne 
jedn. budietowych $ 6060 

Obrona narodowa dzial 752 2.000 

Pozostaie wvdatki obronne rozdziai 752 12 2.000 
- zakup ushg pozostalych $ 4300 2.000 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zmiany przychodow i wydatkow ujqtych 

w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansow publicznych, wymagajq dokonania 

zmian w rocznym planie finansowym. 

W UP RP dokonywano zmian w rocznyrn planie finansowym, po zmianach przychodow i 

wydatkow w dnjach: 1 l lutego 2005 roku, 16 maja 2005 roku, 20 czenvca 2005 roku, 7 lipca 

2005 roku, 18 paidziemika 2005 roku oraz 8 grudnia 2005 roku. 

Wykonanie dochodbw i wydatkow w Urzqdzie Patentowym RP na dzien 31 grudnia 2005 roku 

przestawia tabela Nr 1 

Tabela Nr 1 

Wykonanie dochodow i wydatk6w 
Na dzieh 31 grudnia 2005 roku 

Dzial Budiet wg Budiet po 
TreSC Rozdzia4 Ustawy zmianach 

paragraf 

1 2 3 4 

Dochody- suma og6lna ( ( 43 200 000 43 200 000 I 

Wykonanie Wykonania 7 1  

Urzedy naczelnych i central. I I I I I 
Adrninistracja publiczna 

I I I I I 
750 

organow administracji rzqdowej 

Wplywy z r6znych opiat 

Dochody z najmu i dzieri. 
sk4.majqt.Skarbu Panst.lub sp 

Wp!ywy z uslug 

43 200 000 

75001 

0690 

0750 

0830 

43 200 000 

43 200 000 

42723000 

21 000 

214 000 

43 666 526,55 

43 200 000 

42723000 

21 000 

214 000 

101,08 

43 666 526,55 

43033390,57 

17 881,60 

378 41 5,22 

101,08 

100,73 

85,15 

176,83 



Wpfywy do budietu 
czqsci zysku gosp.pomocn. 1 2380 ( 

- 

Wp(ywy ze sprzedazy 
wyro bow 

Wptywy z roinych dochodow 
(roz1.z lat ubieg.,wp)ywy z tyt 
wynagrodzeri platnika 

I Administracja publiczna 

( Urzqdy mczelnych i central. 

0840 

0970 

( R62ne wydatki na r zeu  

os6b fizycznych 
Nagrody o charakterze 
szczegol. 

241 000 

1 000 

I niezaliczalne do wynagrodzeri 

1 Wynagrodzenia osobowe 

241 000 

1 000 

1 Pracownikim 

I Wynagrodzenia osobowe 

224 645,93 

8 41 5,23 

czlonk. korp. sluiby cywilnej 

93,21 

841,52 

Dodatkowe wynagrodzenie 
Roczne 

Skladki na fundusz pracy 

Wptaty na PFRON 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materialow i wyposai. 

( Zakup energii 

Zakup uslug remontowych 

I Zakup uslug pozostalych 1 4300 1 2 210 000 1 2 280 000 1 2 279 114,95 1 99,96 1 
Zakup ust.dostqpu do sieci Internet 

Podr6ie duibowe krajowe 

Podroie sluibowe zagranicz. 

4350 

441 0 

4420 1 250 000 / 252 100 1 252 007.37 1 99,96 
I I I I 

Roine oplaty i skladki 

Odpisy na Zakladowy 

Fundusz ~wiadcz.~ocjalnych 

Pozostale podatki na rzecz 

budi.jednost.samorz.terytor. 

120 000 

11 000 

4430 

4440 

4500 

118000 

12 000 

40 000 

361 000 

52 000 

117606,78 

11 990,52 

16 100 16 081,60 / 99,89 

350 000 

52 000 

99,67 

99,92 

I 

350 000,OO 

50 930,64 

100,OO 

97,94 



- - 

Szkolenie czt. korp.sluz.cyw. 4550 50 000 70 000 69 532,75 99,33 

Koszty post.sqdow. i prokur. 461 0 50 000 79 300 79 067,21 99,71 
Wydatki na zakupy inwestyc. 

jednostek budzetowych 6060 2 350 000 2 245 800 1 945 585,95 86,63 

Wydatki na zakupy inwestyc. 

jednostek budzetowych 6069 0 104200 104171,53 99,97 

Obrona narodowa 752 2 000 2 000 1 992,80 99,64 

Dochody budzetowe UP RP za 2005 rok zostaly wykonane w wysokoici 43.667 tys. zlotych, tj. w 

101,1% w stosunku do kwoty okreSlonej w ustawie budietowej. Dominujqcq pozycjq w 

dochodach og&em ( 98,6% ) stanowily wplywy za zgloszenia i ochronq wynalazkow, wzorow 

uiytkowych, znakow towarowych, wzorow przemyslowych oraz innych oplat za Swiadczenia 

zwiqzane z ochrona, W pozycji ,,wplyq z uslug" wykonanie dochodbw bylo wyzsze o 76,8 % w 

stosunku do kwoty ujetej w ustawie budzetowej na 2005 rok. Jak wynika z wyjainien 

przekazanych przez Glownq Ksiqgowq UP RP, wynikalo to z wy2szego niz zaldadano wplywu za 

usiugi z tytulu sprzedaiy danych w formie elektronicznej dla COMPUMARK. 

Wydatki UP RP za 2005 rok zostaly wykonane w wysokoici 30.966 tys. zlotych ( tj. 30.666 tys. 

zlotych plus kwota 300 tys. zlotych wydatkow nie wygasajqcych ), co stanowi 100% w stosunku 

do kwoty planowanej po zmianach. Kwota 300 tys. zlotych, na proibe skierowanq przez UP RP 

do Ministerstwa Finansow, zostala ujeta w Aqczniku Nr 1 poz. 243 Rozporzqdzenia Rady 

Ministrow z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatkow budzetu panstwa, ktore w 2005 

roku nie wygasajq z uplywem roku budzetowego. 

Dominujqcq pozycje w wydatkach ogolem stanowily wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 

I 23.455 tys. zlotych, tj. 75,7% ogoh wydatkow. Pozostale wydatki biezqce, przede wszystkim na 

zakupy i ushgi zostaly wykonane w wysokoici 5.161 tys. zlotych, tj. w 99,9%. Wykonanie 
11) wydatkow majqtkowych wynioslo 2.350 tys. zlotych, tj. 100%. 



- 4. Analiza przestrzegania procedur kontroli finansowej dokonana na podstawie 

wybranej grupy wydatk6w - Dla potrzeb kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej, o kt6rych mowa w 

art. 35a ust. 2 pM 1 ustawy o finansach publicznych, do badania wyodrqbniono ( zgodnie z art. 

I 28b ust. 2 ww. ustawy) "co najmniej 5 % wydatkow" z og6lnej kwoty wydatkow zrealizowanych 

przez Urqd Patentowy RP w 2005 roku. 

W badanyrn okresie wydatki UP RP wyniosb 30.665.907,81 zfotych. Zgodnie z wyrnogami 

ustawy o finansach publicnych do badania naleialo wyod.bniC co najmniej 5% wydatkow, co 

stanowi kwotq 1.533.295,39 zlotych. 

Do oceny stosowania procedur kontroli finansowej w Urzqdzie Patentowym RP wyodrcbniono: 

- wynagrodzenia za miesiqc wrzesien 2005 roku w lqcnej wysokoSci 1.423.193,41 zlotych, 

- zakup towarow i ushg w miesiqcu grudniu 2005 roku w wysokoici 784.453,34 zlotych. 

Place za miesiqc wrzesieh 2005 roku 1 ~ i s t y  plac 1 1.123.19341 1 

Tabela Nr 2 

I Razem / 2.207.64475 I 

Wart066 wydatku 
(kosztu) 

-4- 

2. 

I 
Badaniem objqto wydatki w wysokoici 2.207.646,75 zlotych, co stanowi 7,20% wydatkow 

og&em poniesionych przez Urzqd Patentowy RP w 2005 roku. 

Rodzaj dokumentu 
ir6dlowego 

-3- 

LP* 

. -1- 

Zbiorcze zestawienie list plac poddanych kontroli przedstawia tabela Nr 3. 

Tabela Nr 3 

Rodzaj wydatk6w 

-2- 

Zahp towarbw i uslug w miesi~u grudniu 
2005 roku 

Nr listy plac Place brutto 

Faktury VAT 784.453,34 

-1- 

1. 

-2- 

72/05 AW P28 / par. 4020 
-3 - 

4.441,56 



16.827,35 

76.747,18 

6.280,32 

40.296,42 

83.993,32 

43.384,42 

60.087,07 

101.950,96 

80.774,7 1 

11.980,54 

27.714,63 

3 1.438,74 

4.124,90 

6.019,82 

1.564,80 

2.760,OO 

12.190,69 

5.444,40 

2.350,OO 

1.040,OO 

1.625,55 

18.164,93 

61.179,80 

53.697,30 

214.488,OO 

288.741,90 

15.447,39 

13.977,25 

280,OO 

9 10,OO 

575,OO 

5.141,30 

714,OO 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

g. 

10 

1 1 

12. 

13 

14. 

15 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 1 

22. 

23 

24. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31. 

32. 

33 

34 

35 

36 

72/05 DP P28lpar.4020 

72/05 DZ P28lpar. 4020 

72/05 WN P28/par.4020 

72/05 BF P28lpar.4020 

72/05DWP28/par.4020 

72/05 GP P28/par.4020 

72/05 BA P28lpar. 4020 

72/05 DR P28/par.4020 

72/05 DI P28lpar.4020 

72/05 DO P28lpar.4020 

72/05 DT P28lpar. 4020 

72/05 R P28lpar.4020 

72/05 DZ P28 Flpar.4010 

72/05 DL P28 FIpar.40 10 

72/05DPP28F/par.4010 

72/05 DO P28 F/par.4010 

72/05 DW P28 Flpar. 4010 

72/05 BA P28 Flpar.4010 

72105DT P28 Flpar.4010 

72/05 DT P28 F/par. 4010 

72/05 DR P28 F/par.4010 

72/05 DRe 28 Elpar.4010 

72/05 DZe 28 EIpar.40 10 

72/05 Doe 28 Elpar. 4010 

72/05 DTe 28 Elpar.4010 

72105DPe28 e/par.4010 

71/05 P inne par. 4020 

71/05 inneE/par.4010 

69/05 DR P10 Flpar. 4010 

69/05 DI PI0 Flpar. 40 10 

69/05 DT P10 Flpar.4010 

69/05DWPlOF/par. 4010 

69/05 DO P10 FIpar.40 10 



I 

Badaniu poddano listy wyplat wynagrodzen za miesiqc wrzesien 2005 roku. Eqczna kwota *at 

wyniosla 1.423.193,41 zlotych. 

5. Tryb i zasady przygotowywania naleino4ci do wyplat 

W celu prowadzenia badania obowiqzujqcych w jednostce procedur kontroli finansowej 

52 1,60 

2.192,90 

560,OO 

1.01 8,82 

1.574,40 

1.423.193,41 

37 

38. 

39 

40 

41 

sprawdzono przestrzeganie trybu i funkcjonujqcych zasad przygotowywania wynagrodzeh do 

69/05 DP P 10 Flpar. 4010 

69/05 BA PI 0 Flpar.4010 

69/05 DZ PI0 Flpar. 4010 

69/05 DL PI0 FIpar.40 10 

Nr 4/ZUS/05 P inne/par.4020 

wyplat. W szczegolno~ci sprawdzono: 

RAZEM 

- czy listy piac sq: sprawdzane i podpisywane pod wzglqdem merytorycmym, sprawdzane i 

podpisywane pod wzglqdem forrnalno - rachunkowym przez Gl6wnego Ksiqgowego i 

zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego UP RP 

W Urzedzie Patentowym RP nje opracowano odqbnej procedury regulujqcej zasady kontroli 

finansowej stosowane przy wyplacie wynagrodzen. Obowiqzuje zasada kontroli dokurnentow 

uregulowana w Instrukcji z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie obiegu dokumentow finansowo 

- ksiegowych oraz zasad ewidencji i gospodarki Srodkami rzeczowymi. 
3 

Wedhg ww. Instrukcji stosowane sq nastcpujqce zasady postqpowania przy sporzqdzaniu list 

Mac i wyplatach wynagrodzen: 
.I 

Umowy o pracp oraz miany tych m o w  sporzqdza Bjuro Dyrektora Generalnego i wprowadza 

do systemu placowo - kadrowego (oprogramowanie: TURBO PLACE - KADRY TPK). Na 

podstawie wprowadzanych danych Biuro Finansowo - Ksiegowe przygotowuje listy plac i 

dokonuje wyplaty. 
LI 

Kazdy dowod ksiegowy, a wiqc r6wniez listy plac powinny by6 sprawdzone pod wzglqdem 

merytorycznym, fonnalnym i rachunkowym. Sprawdzania list Mac pod wzglqdem - 
merytorycznym dokonuje Wydzid Kadr i Szkolenia Biura Dyrektora Generalnego. Biuro 

Finansowo - Ksiqgowe sprawdza dokument pod wzglqdem formalno - rachunkowym. 
m 

Decyzje dotyczqce wyplat dodatkow do plac, jak rowniei ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop, nagrod jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia 



rocmego Biuro Dyrektora Generalnego przesyla do Biura Finansowo - Ksiegowego, ktore po 

przygotowaniu listy plac dokonuje wyplaty. 

W wyniku analizy list plac stwierdzono, ze na kontrolowanych listach widniejq podpisy osoby 

sporqdzajqcej list$, podpisy osoby sprawdzajqcej dokument pod wzgledem merytorycmym, 

podpisy osoby sprawdzajqcej liste pod wglpdem formalno - rachunkowym oraz podpisy 

Dyrektora Generalnego zatwierdzajqcego list?. 

6. Rozliczenia z budietem 

Badaniem kontrolnym obj qto: 

- terminowoSC odprowadzania miesiecznych zaliczek na podatek dochodowy od osbb fizycnych, 

- terminowoSC odprowadzania skladek na ubezpieczenie spdecne.  

TerrninowoSC odprowadzania miesiecznych zaliczek na podatek dochodowy od osob fizycznych 

sprawdzono na podstawie deklaracji miesiqcznej PIT-4 za miesiqc wrzesien 2005 roku. Na 

podstawie miesiecznej deklaracji ZUS P DRA i polecen przelewu dotycqcych wplat sprawdzono 

terminowoSC rozliczen z Zakladem Ubezpieczen Spolecznych za miesiqc wrzesien 2005 roku. 

Z analizy deklaracji PIT-4 i polecen przelewu wynika, ze kwoty zaliczek na podatek dochodowy 

od osdb fizycznych za miesiqc wrzesien roku 2005 odprowadzone zostaly przez UP RP w dniu 12 

wrzeSnia 2005 roku, 15 wrzeknia 2005 roku oraz 29 wrzeSnia 2005 roku, tj. w terminie zgodnym 

z obowipjqcymi w tym zakresie przepisami. 

Na podstawie miesiecznych deklaracji ZUS P DRA i polecen przelewu dotyczqcych *at 

sprawdzono terminowoSC rozliczen z Zakladem Ubezpieczen Spdecznych za miesiqc wrzesien 

2005 roku. Zestawienie zawiera tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4 

Na podstawie prze&ozonych dokurnentow nie stwierdzono o@inien w realizacji nalei!noSci wobec 

Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych w zakresie ubezpieczen spolecznych, ubezpieczen zdrowotnych i 

Funduszu Pracy. 

LP- 

1 

2 

3 

Kwota sMadki 

501.745,86 

103.623,18 

36.015,90 

Miesiqc 
Wrzesieli 

5 1 -ubezpieczenie spdeczne 

52-ubezpieczenie zdrowotne 

53-Fundusz Pracy 

Data zaplaty sMadki 

29.09.2005 

29.09.2005 

29.09.2005 



- 7. Zakup towarbw i uslug 

3. Zasady obiegu dokumentow ksiegowych stanowiqcych postawq dokonania zaplaty w UP RP 

zostaly uregulowane w: - - Instrukcji z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie obiegu dokumentow finansowo - ksiqgowych 

oraz zasad ewidencji i gospodarki Srodkami rzeczowymi w Urzedzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

- Zarzqdzeniu wewnqtrznym Nr 1/03 Dyrektora Generalnego Urzqdu Patentowego RP z h a  3 1 

marca 2003 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie okreilenia zasad i trybu 

postepowania jednostek organizacyjnych Urzedu Patentowego RP przy gromadzeniu i 

dysponowaniu Srodkami publicmymi oraz gospodarowaniu mieniem. 

Zgodnie z fj 12 wymienionego zarzqdzenia dokumenty ksiqgowe stanowiqce podstawq dokonania 

zaplaty, wplywajqce do Urzqdu poprzez Kancelarie Ogolnq do Dyrektora Generalnego, 

adresowane sq do odpowiednich komorek organizacyjnych Urzqdu wnioskujqcych o dokonanie 

zakupu. 

Dyrektor departarnentu wnioskujqcego o dokonanie zakupu opisuje i podpisuje sprawdzone pod 

wzglqdem merytorycmym dokumenty ksiqgowe oraz pod wzglqdem zgodnoici trybu zakupu 

przedmiotu zamowienia z przepisami ustawy o zamowieniach publicznych. 

W przypadku dokumentow dotyczqcych platnoici cz~iciowych, wynikajqcych z umow innych, 
3 niz na wykonanie uslug komunalnych i telekomunikacyjnych na rzecz Urzqdu, departament 

wnioskujqcy o dokonanie zakupu i realizujqcy umowq, zalqcza do dokumentu ksiqgowego 
13 zestawienie dotychczas dokonanych platnoici z niej wyni kaj qcych. 

Dokumenty ksiqgowe, po ich opisaniu przez dyrektora departamentu/biura podlegajq wstepnej 

kontroli finansowo - rachunkowej przez pracownika Wydziah Finansowo - Ksiqgowego. 

Ostatecznego sprawdzenia prawidlowoici formalno - rachunkowej dokumentu przed dokonaniem 

platnoSci dokonuje Glowny Ksiqgowy, nastqpnie przekazuje do zatwierdzenia do W a t y  

Dyrelctorowi Generalnemu lub osobie posiadajqcej upowainienie do dysponowania Srodkami 

finansowymi Urzedu udzielone przez Dyrektora Generalnego. 

Zestawienie wybranych faktur dotyczqcych zakupu towarow i ushg w rniesiqcu grudniu 2005 

roku zawiera tabela Nr 5. 



Tabela Nr 5 

W wyniku kontroli stwierdzono, ze wyrnienione dokumenty ksiqgowe zostaly sprawdzone pod 

wzgledem merytorycznym, opisane j podpisane przez dyrektora departamentu wnjoskujqcego o 

Wartosf faktury 
ogblem 

5.700,08 

5.337,ll 

430.660,OO 

3 1 .OOO,OO 

10.595,70 

289.667,03 

11.493,42 

784.45394 

dokonanie zakupu lub innq osobe upowa2nionq do zlozenia podpisu potwierdzajqcego 

Nama dostawcy 

Xerox Polska sp. z 0.0. w 
Warszawie, ul. 1-go Sierpnia 6 

Xerox Polska sp. z o. o. w 
Warszawie, ul. 1-go Sierpnia 6 

Oce-Poland Ltd. sp.z 0.o.w 
Warszawie, ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920r. Nr 7 
,,Kol-Dental" J.Pilko i J.Nurzyriski 

spbtka jawna w Warszawie, ul. 
Ostrobrarnska 73 

Oce-Poland Ltd. sp.z 0.o.w 
Warszawie, ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920r. Nr 7 

SG FhXl RernontowBudowlana W 

Warszawie, uI. ikc&ka4/37 

Selgros Wamawa, ul. Przylesie 3 w 
W m w i e  

RAZEM: 

sprawdzenie dokumentu pod wzglqdem merytorycznym. Na wszystkich dokumentach 

Z dnia 

16 grudnia 
2005 roku 
16 grudma 
2005 roku 

30 listopada 
2005 roku 

15 grudnia 
2005 roku 

12 grudnia 
2o05 roku 

13 grudnia 
2005 roku 

12 grudnia 
2005 roku 

L'p 

1. 

2' 

3- 

4. 

5. 

6.  

7. 

odnotowano przeprowadzenie wstepnej kontroli finansowo - rachunkowej przez pracownika 

Nr faktury 

85433798 

85433797 

50510718 

28644/05 

67500330 

11/12/2005 

115346018371 

Wydzialu Finansowo - Ksiqgowego. Kwoty zobowiqzan wskazane w dokumentach ksiqgowych 

zostaly zatwierdzone do wyfiaty, ze wskazaniem syrnbolu klasyfikacji oraz kwoty. Na 
3 

wszystkich dokurnentach odnotowano dokonanie ostatecznego sprawdzenia prawi&owoSci 

formalno - rachunkowej dokumentu przez Glownego Ksiqgowego. Zobowiqzania wskazane w 

dokurnentach zostaly zatwierdzone do wypkaty przez Dyrektora Generalnego. 

3 

8. Glownym Ksiqgowym jednostki sektora finansow publicznych jest pracownik, ktoremu kierownik 

jednostki powierza obowiqzki i odpowiedzialnoSC w zakresie okreSlonym w art. 35 ust. 1 ustawy 
m 

o finansach publicznych, a mianowicie: 

- prowadzenia rachunkowoSci jednostki, 

- wykonywania dyspozycji Srodkami pieniqznymi, 

3 

77 



- dokonywania wstepnej kontroli zgodnoici operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, 

- dokonywania wstqpnej kontroli kompletnoici i rzetelnoici dokumentow dotyczqcych operacji 

gospodarczych i finansowych. 

Kontrola wstepna dotyczy zamierzonych operacji gospodarczych i polega na badaniu 

dokumentow z punktu widzenia ich legalnoici i rzetelnoici. Dowodem dokonania przez 

Glownego Ksiqgowego czynnoici kontrolnych jest zlozenie na dokumencie podpisu i odcisku 

pieczqk. 

Obowiqzki Glownego Ksiqgowego w UP RP pehi od dnia 2 lipca 1985 roku Marta Ewa 

Sobczyk. Dokument dotyczqcy powierzenia przez Prezesa UP RP pebienia obowiqzkow 

Glownego Ksiqgowego jednostki znajduje sic w aktach osobowych pracownika ( poz. B 40). 

W aktach osobowych Glownej Ksiegowej pod poz. B 82 znajduje siq zakres obowiqzkow i 

odpowiedzialnoici oraz uprawnien pracownika, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego UP 

RP i podpisany przez pracownika w dniu 21 paidziernika 2002 roku. W pkt I dokurnentu 

wymieniono glowne zadania zwiqzane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku. Naleia, do 

nich, m.in. : 

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budietowej, 

- prowadzenie gospodarki finansowej Urzedu, 

- prowadzenie rachunkowoSci Urzqdu, 

- wykonywanie dyspozycji Srodkami pieni~in ymi, 

- dokonywanie wstqpnej kontroli zgodnoici operacji gospodarczych i finansowych z planern 

finansowym, 

- dokonywanie wstqpnej kontroli kompletnoici i rzetelnoici dokurnentow dotyczqcych operacji 

gospodarczych i finansowych, 

- planowanie i kontrola wykonania dzialalnoici pozabudzetowej, 

- analiza wykorzystania Srodk6w budietowych oraz pozabudietowych, 

- kontrolowanie terminowoici realizowanych wydatkow oraz wplywow dochodow, 

- opracowywanie w oparciu o materialy poszczeg6lnych departamentow oraz wlasne wnioski 

planow dochodow i wydatkow budietowych oraz sprawozdah z ich wykonania, 

- nadzor nad prawidlowym przebiegiem inwentaryzacji oraz rozliczanie nadwyiek i niedoborow, 

- opracowywanie i analiza sprawozdan z wykonania budzetu i dzialalnoici pozabudietowej 

Urzedu w zakresie finansowym, 

- sporzqdzanie planu wydatkow biura, 



- sporzqdzanie sprawozdan, ocen, opinii i analiz dotyczqcych Urzqdu, ale w przedrniocie 

dudania biura. 

Z powyzszego wynika, ie Glownej Ksiegowej UP RP zostaly powierzone obowiqki i 

odpowiedzialnoiC w zakresie okreilonym w art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicmych. 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o finansach publicmych Glbwnym Ksiqgowym moze by osoba, 

ktora: 

- ma obywatelstwo polshe, 

- ma pehq zdolnoSC do czynnoici prawnych oraz korzysta z pdni praw publicmych, 

- nie byla prawomocnie skazana za przestqpstwa: przeciwko mieniy przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko dzialalnoici instytucji panstwowych oraz samorqdu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodnoici dokumentow lub za przestqpstwo kame skarbowe, 

- ukonczyla ekonomicme jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyisze studia zawodowe, 

uzupelniajqce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomicme studia podyplomowe i 

posiada co najmniej 3-letnia, praktykq w ksiqgowoSci, lub 

- ukonczyla Srednig policealnq lub pomaturalnq szkdq zawodowq o kierunku rachunkowoSC i 

posiada co najmniej 6-letniq praktykq w ksiqgowoici. 

Z dokumentow zgromadzonych w aktach osobowych Glownej Ksiegowej wynika, ze posiada 

ona wyksztalcenie, kwalifikacje i doiwiadczenie zawodowe zgodne z wymogami art. 35 ust. 2 

ustawy o finansach publicmych. 

Stwierdzono, ze w jednostce nie wystagil przypadek odmowy podpisania dokurnentu przez 

Glownego Ksiqgowego, na podstawie art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansach publicznych. 

W Urzqdzie Patentowym RP wypelniono dyspozycjq zawartq w art. 3 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 137, poz. 926 z poin. zm.) dotyczqcq 

wyznaczenia osob, do lctorych obowiqzkow naleiy obliczanie i pobieranie podatkow oraz 

terminowe wpiacanie organowi podatkowemu pobranych kwot. 

Imiona i nazwiska tych osob zostaly zgloszone do Drugiego Urzqdu Skarbowego Warszawa - 

~rodmieicie pismem z dnia 2 wrzeinia 2004 roku. 



a Na tym protokol zakonczono. 

- 
Kontrolq odnotowano w ksi@ce kontroli pod pozycjq Nr 312006. 

Kontrolujqcy poinformowali Prezesa Urzcdu Patentowego RP, ze ma prawo, przed 

podpisaniem protokdu kontroli, zglosiC Kierujqcemu Biurem Kontroli i Audytu Wewn@rznego 

w Ministerstwie Gospodarki umotywowane zastrzeienia w sprawie stanu faktycnego i 

prawnego zawartego w protokole kontroli. 

Zastrzeienia sklada sic na piSmie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokdu 

kontroli. 

C 

Protokd sporzqdzono w dwkh jednobmniqcych egzemplanach. 

Egz. Nr 1 - U q d  Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 
m 

Egz. Nr 2 -Biuro Kontroli i Audytu Wewn@znego. 

Kontrolowany Kontrolujqcy 

- 
dr Alicj a Adamczak 

Prezes Urzqdu Patentowego RP 

Monika Galqzka 

Starszy specjalista 

Renata ~ilaszewici?! 

Starszy specjalista 

Warszawa, dnia /?,I kwietnia 2006 roku. 

m 


