
MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DAK-K.1711.39.2020 
EOD:4720/01/2021

Gdańsk, dnia ^ U aAĝ o  2021 roku

Pani
Edyta Wolska
Dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej
w Słupsku
ul. Partyzantów 31 a
76-200 Słupsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku,
ul. Partyzantów 31 a, 76-200 Słupsk (dalej jako: Galeria) w terminie od dnia 16 listopada 2020 r. do 
dnia 27 listopada 2020 r.

1. Podstawa prawna:

§ 15 „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego (DAK)" w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych 
jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej 
załącznik nr 1 do Uchwały nr 224/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r., 
zmienionej Uchwałą nr 1056/370/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

W okresie objętym kontrolą Galeria ponosiła wydatki na cele i w wysokościach ustalonych w planie 
finansowym jednostki. Kontrola dowodów księgowych w zakresie efektywności, celowości, 
gospodarności i legalności ponoszonych wydatków prowadzona była zgodnie z procedurami 
wewnętrznymi.

W 2020 roku jednostka nie udzieliła zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość 
wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro. W zakresie zakupów o wartości poniżej kwoty 30 000 euro 
netto Galeria stosowała wprowadzone uregulowania wewnętrzne.

Jednostka dokonała odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej jako: ZFŚS), 
a wydatkowanie zgromadzonych na ten cel funduszy odbywało się w oparciu o uregulowania 
wewnętrzne. Stwierdzone nieprawidłowości opisano w punkcie 3 niniejszego Wystąpienia.

W wyniku weryfikacji kontroli zarządczej stwierdzono, że w środowisku wewnętrznym Galerii stworzone 
zostały rozwiązania i regulacje, które ukształtowały strukturę jednostki, zapewniając jej możliwość 
realizacji celów i zadań.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu
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3. Zalecenia pokontrolne dotyczące:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - prawidłowość dokonywania odpisów, naliczania 
i wypłacania świadczeń

Ustalenie: Naruszenie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (tj. Dz.U. z 2020, poz.1070) poprzez:

a) Przyjęcie nieaktualnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. kwoty odpisu i tym samym zaniżenie 
należnych pracownikom świadczeń urlopowych, co było niezgodne z art. 3 ust. 4 ww. 
ustawy,

b) Wypłatę pracownikowi świadczenia urlopowego w dniu rozpoczęcia przez niego urlopu, co 
było niezgodne z art. 3 ust.5a ww. ustawy.

Zalecenie: Należy dokonywać odpisów na ZFŚS oraz wydatkować zgromadzone w tym zakresie środki 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Informację o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa 
Pomorskiego w terminie do dnia 20 lutego 2021 roku.
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