
  

SPRAWOZDANIE 

z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

Sprawozdanie OKR dotyczy okresu od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz niektórych prac 

komisji z początku 2015 roku przed XIV Zjazdem WOIIB. Sprawozdanie Finansowe 

Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które zgodnie z pkt. 2.1 Polityki 

Rachunkowości WOIIB jest sporządzane za lata kalendarzowe dotyczy okresu od 

01.01.2014 do 31.12.2014 r. Okręgowa Komisja Rewizyjna badając realizację budżetu i 

finansów oraz innych działań WOIIB ograniczyła się więc do tego okresu. Wyjątek dotyczy 

realizacji uchwał, które  OKR badała w okresie między XIII a XIV Zjazdem.   

Na XIII Zjeździe WOIIB w 2014 r. został wybrany przewodniczący i członkowie  Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej. Od XIII Zjazdu WOIIB Okręgowa Komisja Rewizyjna po ukonstytuowaniu 

się pracowała w następującym składzie : 

1. Wojciech Białek – Poznań, przewodniczący, 

2. Anna Maria Kołłątaj  – Piła, wiceprzewodnicząca, 

3. Urszula Bartkowska – Murowana Goślina, sekretarz, 

4. Ryszard Białczyk – Gniezno, członek, 

5. Rajmund Jakuszkowiak – Leszno, członek, 

6. Andrzej Kulesa - Konin, członek, 

7. Wiktor Liszczyński – Gostyń, członek. 

W okresie sprawozdawczym OKR odbyła 8 posiedzeń w dniach: 21 luty, 28 marca, 06 maja, 

04 lipca, 08 września, 12 grudnia 2014 r. oraz w okresie przygotowań do XIV Zjazdu 30 

stycznia i 27 marca 2015 r. 

W posiedzeniach OKR kilkakrotnie uczestniczyli Przewodniczący i Z-ca Przewodniczącego 

Rady WOIIB udzielając informacji i wyjaśnień. 

Z każdego posiedzenia sporządzano protokół, który po zatwierdzeniu przez OKR na 

następnym posiedzeniu, przekazywany był przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

Na posiedzeniach OKR podejmowano uchwały zatwierdzające wyniki kontroli 

przeprowadzonych przez zespoły kontrolne OKR oraz uchwałę  o wystąpieniu do XIV Zjazdu 

WOIIB z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie za okres sprawozdawczy 

(2014 rok), a także uchwały w sprawie odznaczeń honorowych PIIB dla członków WOIIB. 

Członkowie OKR zajmowali się także planem pracy OKR, tematyką i procedurami kontroli, 

uaktualnianiem składów zespołów kontrolnych, terminarzem posiedzeń, sprawozdaniami 

przewodniczącego OKR z posiedzeń prezydium Okręgowej Rady WOIIB i posiedzeń 

Okręgowej Rady, omawianiem centralnych szkoleń oraz innymi  sprawami organizacyjnymi.  



  

W posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB uczestniczył z głosem doradczym 

przewodniczący OKR lub jednorazowo w jego zastępstwie sekretarz OKR. Przewodniczący 

OKR uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Krajową Komisję Rewizyjną w 

Warszawie w dniu 27.01.2015 r. 

Wszyscy członkowie OKR WOIIB  uczestniczyli, jak corocznie, w szkoleniu zorganizowanym 

przez KKR dla organów kontrolnych PIIB, tym razem w dniach od 23 do 25 października 

2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. Świętokrzyskie.  

Najważniejsze zagadnienia poruszane na w/w szkoleniach omawiano na posiedzeniach 

OKR i dyskutowano z przewodniczącym Rady WOIIB. Z ważniejszych tematów, które były 

przedmiotem tych szkoleń i dyskusji warto wymienić: merytoryczne szkolenia z zakresu 

prawa i rachunkowości, regulaminów i procedur dotyczących kontroli sprawowanej przez 

OKR, funkcjonowania Izby a także odpowiedzialności (w tym karnej) członków OKR i innych 

organów Izby za nieprawidłowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków wynikających z 

pracy w tych organach.  

Należy podkreślić, że wszyscy członkowie OKR WOIIB uczestniczyli bardzo aktywnie w 

szkoleniach i w pracach Komisji a obecność na posiedzeniach była prawie 100%. Chciałbym 

za to serdecznie wszystkim koleżankom i kolegom podziękować.  

Podstawową działalnością OKR w okresie sprawozdawczym zgodnie z Ustawą z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych, Statutem Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa i Regulaminem okręgowych komisji rewizyjnych była kontrola WOIIB i jej 

organów. 

Przeprowadzono 9 kontroli: 

1. Kontrola biura Rady WOIIB. 

2. Kontrola Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń. 

3. Kontrola Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

4. Kontrola Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

5. Kontrola Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

6. Kontrola dokumentacji kasowej, inwentaryzacji kasy. 

7. Kontrola realizacji uchwał XIII Zjazdu WOIIB. 

8. Kontrola realizacji uchwał Okręgowej Rady WOIIB. 

9. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2014 r. 

Kontrole dotyczyły całokształtu działalności jednostek kontrolowanych a szczególnie: spraw 

finansowych, organizacyjnych, gospodarczych i regulaminowych.  

W składzie zespołów kontrolnych pracowali wszyscy członkowie OKR, przy czym 

każdorazowo przewodniczącym zespołu był przewodniczący lub wiceprzewodniczący OKR. 

Wyniki Kontroli. 



  

Wyniki kontroli zostały szczegółowo opisane w Protokółach z w/w kontroli Nr 1 do 9/IV/2014 

(czwarta kadencja WOIIB), które wraz z przyjętymi uchwałami zostały dostarczone 

przewodniczącemu Rady WOIIB i przewodniczącemu KKR. Poniżej przedstawiono w skrócie 

najważniejsze zagadnienia wynikające z kontroli.  

1. Kontrola działalności Biura WOIIB – odpowiedzialną za działalność Biura WOIIB jest 

jego dyrektor mgr inż. Balbina Konieczna, która pracuje na tym stanowisku od 2002 roku. 

OKR przeprowadziła kontrolę Biura kilkakrotnie w minionych latach a w 2014 roku kolejny 

już raz. Szczegóły kontroli przedstawiono w Protokole Nr 1/IV/2014. Biuro działa w 

oparciu o przepisy ogólne i wewnętrzne, które są na bieżąco aktualizowane. Pracownicy 

odbywają coroczne szkolenia w zakresie przepisów związanych z ich obowiązkami.  

Dokumentacja prowadzona przez Biuro WOIIB nie budzi zastrzeżeń, jest zgodna z 

przepisami prawa, Kodeksem Pracy, rozporządzeniami, zarządzeniami, uchwałami i 

instrukcjami.    

2. Kontrola Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń wykazała, że Komisja 

poprawnie wykonuje powierzone w regulaminie zadania. Dokładniejsze dane dot. kontroli 

tej Komisji oraz wniosków i zaleceń można znaleźć w Protokole Nr 2/IV/OKR/2014.    

3. Kontrola Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - OKR w okresie kontrolowanym nie 

wnosi żadnych zastrzeżeń do działalności Sądu Dyscyplinarnego WOIIB. Szczegółowe 

dane dot. tej kontroli znajdują się w Protokole Nr 3/IV/OKR/2014. 

4. Kontrola Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - na podstawie 

„Repertorium” stwierdza się właściwy tryb załatwiania zgłaszanych spraw. OKR w okresie 

kontrolowanym nie wnosi żadnych zastrzeżeń do działalności Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej. Kontrola została opisana w Protokole Nr 4/IV/OKR/2014. 

5. Kontrola Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej - stwierdza się, że OKK dobrze 

wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków. W 2014 roku przeprowadzono 2 sesje 

egzaminacyjne. Sesja jesienna była pierwszą przeprowadzoną w oparciu o przepisy 

ustawy deregulacyjnej i wydane do niej nowe rozporządzenia z 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pierwsza sesja 

egzaminacyjna przeprowadzona w oparciu o nowe przepisy sprawiała niewątpliwie 

dodatkowe problemy dla OKK. Komisja dobrze poradziła sobie z tymi problemami. 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Protokole Nr 5/IV/2014 OKR.   

6. Kontrola dokumentacji kasowej i inwentaryzacji kasy przeprowadzona w styczniu 

2015 roku wykazała, że stan środków pieniężnych w kasie był zgodny ze stanem 

końcowym ostatniego raportu kasowego na dzień 31.12.2014 r. na podstawie spisu 

gotówki z natury. Na tę okoliczność spisano odpowiednie protokoły na dzień 

31.12.2014 r. Komisja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w dokumentach 

kasowych WOIIB. 



  

7. Realizacja uchwał XIII Zjazdu WOIIB została szczegółowo przedstawiona i opisana w 

punkcie 5 dokumentu XIV Zjazdu pt.: Sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB 

z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz w Protokole 

Nr 7/IV/2015 OKR z kontroli realizacji uchwał XIII Zjazdu WOIIB przeprowadzonej 

w lutym i marcu 2015 r. 

1 grupa wniosków, które zostały  przekazane Krajowej Radzie PIIB częściowo została 

odrzucona a częściowo przyjęta do realizacji. Szczegółowo przedstawione jest to w w/w 

dokumentach.  

W zakresie wniosków XIII Zjazdu skierowanych do realizacji przez Okręgową Radę 

WOIIB ustalenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej wykazały pewne rozbieżności między 

uchwalonymi na Zjeździe niektórymi wnioskami delegatów a tymi, które zostały przyjęte 

do realizacji. Szczegóły zostały opisane przez zespół kontrolny OKR w protokole 

z kontroli. Część tych rozbieżności ma charakter porządkowy i formalny i nie wpływa w 

znaczący sposób na działalność WOIIB. Realizacja wniosku nr 3 z 4-tej grupy wniosków 

dotyczącego powołania i zorganizowania oddzielnej komisji ds. ochrony interesów 

zawodowych i poradnictwa zawodowego członków WOIIB została opóźniona z uwagi na 

konieczność pogłębionej analizy wniosku dotyczącej kompetencji i zakresu działania tej 

komisji.  

Wniosek kol. Łukasza Gorgolewskiego o treści „Rada WOIIB doprowadzi do zmiany na 

stronie internetowej poprzez możliwość zadawania przez członków pytań, na które 

odpowiedzi będą udzielały osoby kompetentne” został przyjęty przez XIII Zjazd  

natomiast został pominięty w wykazie do realizacji. Na posiedzeniu Okręgowej Rady 

WOIIB 17.03.2015 r. rozbieżności zostały definitywnie wyjaśnione i wnioski te uchwalone 

przez XIII Zjazd będą kontynuowane i realizowane. Pozostałe wnioski są przez 

Okręgową Radę zrealizowane lub dalsza ich realizacja została wyjaśniona w logiczny 

sposób.  

Pomyłki i rozbieżności wynikają głównie z takiego programu Zjazdu, który nie ograniczył 

czasu składania wniosków i w ten sposób nie dał komisji wnioskowej niezbędnego czasu 

na precyzyjne ustalenie treści wniosków z wnioskodawcami a także nie zobowiązywał 

wnioskodawców do osobistego wygłoszenia wniosku z trybuny zjazdowej wraz z jego 

uzasadnieniem i dokładną interpretacją. W opinii OKR było to powodem pewnej 

nerwowości i pośpiechu w ostatniej fazie głosowania nad wnioskami, co w konsekwencji 

doprowadziło do w/w pomyłek i rozbieżności. Wnioski dotyczące organizacji pracy komisji 

wnioskowej podczas  następnych Zjazdów nasuwają się same.   

8. Realizacja uchwał Okręgowej Rady WOIIB nie budzi zastrzeżeń. W 2014 roku 

podjęto bardzo dużo uchwał dotyczących spraw członkowskich, organizacyjnych, 

finansowych, zapomóg itp. W sumie w 2014 roku Rada podjęła 176 uchwał. W protokole 



  

z kontroli nr 8/IV/2015 szczegółowo opisano rodzaj tych uchwał i ich realizację. Nie 

wniesiono uwag dotyczących podejmowania i realizacji uchwał Rady i Prezydium Rady. 

Zaleca się  bieżące publikowanie podjętych uchwał na stronie internetowej WOIIB.  

9. Kontrola budżetu i finansów WOIIB:  

Realizacja budżetu i finansów za 2014 rok w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie 

Inżynierów Budownictwa szczegółowo opisana została w Protokole Nr 9/IV/15  z  kontroli 

przeprowadzonej w marcu 2015 r. przez OKR po sporządzeniu „Sprawozdania 

Finansowego WOIIB za rok 2014”  i  po jego badaniu przez  biegłego rewidenta. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna do sporządzenia swojego sprawozdania skorzystała z 

następujących dokumentów: 

I. Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 

2014 r., na które składa się: 

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.  

2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014 r. 

II. Wykonanie budżetu WOIIB 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. 

III. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego WOIIB za rok 2014 autorstwa 

p. Andrzeja Furmanowskiego Biegłego Rewidenta z firmy Eureka Auditing 

Sp. z o.o.  

Niezależnie od w/w dokumentów OKR korzystała z dokumentów i informacji uzyskanych od 

przewodniczącego Rady WOIIB p. inż. Włodzimierza Drabera, dyrektor biura WOIIB 

p. mgr inż. Balbiny Koniecznej oraz głównej księgowej p. mgr Hanny Koźlińskiej. 

Na podstawie w/w dokumentów i wyjaśnień OKR stwierdza, co następuje:      

Opis stwierdzonego w czasie kontroli stanu faktycznego.   

Do 2013 roku przy sporządzaniu sprawozdania rocznego obowiązywał druk p.n. „Rachunek 

wyników sporządzony za ………rok (zł)”. Od 2014 roku obowiązującym drukiem, w zamian 

za w/w jest „Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01…….rok do 31.12. 

…….rok.” W związku z tym, że porównanie wyników finansowych 2014 roku do 2013 roku 

byłoby utrudnione, OKR przygotowała poniższe zestawienie:                                       

        2013 r.   2014 r. 

- przychody z działalności statutowej              4 086 791, 87 zł.           4 042 823,84 zł. 

- w tym przychody- ze składek i wpisowego    3 378 284, 87 zł.           3 399 339,84zł. 

                            - z Komisji Kwalifikacyjnej       708 507, 00 zł.              643 484,00zł.  

- koszty realizacji zadań statutowych              2 262 881, 03 zł.           2 231 461,16 zł.    

- wynik finansowy na działalności statutowej  1 823 910, 84 zł.           1 811 362,68 zł.  

- koszty administracji                                       1 211 284, 10 zł.           1 202 388,48 zł. 



  

- pozostałe przychody                                         378 382, 60 zł.               80 416,88 zł. 

- pozostałe koszty                                                   2 443, 85 zł.                     494,02 zł. 

- przychody finansowe                                          75 500, 82 zł.                93 513,98 zł.      

- koszty finansowe                                                  6 339, 62 zł.                      4,89 zł.   

- wynik brutto na całokształcie działalności     1 057 726, 69 zł.           782 406,15 zł.   

- zyski i straty nadzwyczajne                                            0    0 

- wynik finansowy ogółem                             1 057 726, 69 zł.              782 406,15 zł. 

Wyszczególnienie wszystkich przychodów, kosztów, aktywów i pasywów za rok 2014 i 

porównawczo za rok 2013 znajduje się w Materiałach Zjazdowych w Sprawozdaniu WOIIB.  

Wynik finansowy ogółem za 2014 rok wynosi 782 406,15 zł. a nadwyżka finansowa, 

którą definiuje się jako sumę zysku netto i amortyzacji, wynosi 1 055 878,83 zł. 

Z punktu widzenia ekonomicznego wyniki te są bardzo dobre. Należy jednak pamiętać, 

że generowanie zysku nie jest podstawowym celem   działalności WOIIB. 

Powyższe zestawienie wykazuje, że za 2014 rok wystąpił nieznaczny wzrost przychodów z 

tytułu składek członkowskich i składek wpisowych w porównaniu z rokiem 2013 razem w 

kwocie 21 054,97 zł.    

Największa różnica w przychodach między 2013 a 2014 rokiem nastąpiła w pozycji 

„pozostałe przychody”. W latach 2012 i 2013 pozostałe przychody operacyjne to również 

transze EFS, które wynosiły ok. 300 000,00 zł rocznie, a których już nie było w 2014 roku. 

Uwzględniając tą różnicę pozostałe pozycje przychodów i kosztów dają zbliżony wynik 

finansowy ogółem, co w 2013 r.   

Z rachunków wyników przeanalizowanych od 2008 do 2014 roku wynika, że koszty 

administracyjne wynosiły odpowiednio 860,6 tys. zł, 830,8 tys. zł, 1 197,9 tys. zł, w 2011 roku 

1 158,3 tys. zł, w 2012 roku 1 088,0 tys. zł., w 2013 roku 1 211,3 tys. zł. a w 2014 r. 1 202,4 

tys. zł.  Należy jednak zaznaczyć, że od roku 2010 w tych kosztach uwzględnia się wartość 

amortyzacji od budynku siedziby Izby. Za 2014 rok amortyzacja wyniosła 273 472,68 zł. 

Wartość amortyzacji nie jest jednak wydatkiem (wypływem pieniędzy). Tak więc rzeczywiste, 

porównywalne koszty administracyjne związane z wypływem pieniędzy w 2014 roku 

wynoszą 928 915,80 zł. Jest to wzrost tych kosztów w stosunku do lat 2008 i 2009 średnio o 

ok. 80 000,00 zł., co stanowi ok. 9,0 % w ciągu 7 lat. Wydatki na wynagrodzenia i ich 

pochodne w stosunku do 2013 roku zmalały o około 4,7 %. Należy jednak pamiętać, że w 

2013 roku nagrody jubileuszowe zbiegły się dla 9 osób. Suma tych nagród wyniosła blisko 

50 000,00 zł. Poza tym wypłacono nagrody uznaniowe za rok 2013 na kwotę 15 300,00 zł. 

Biorąc te wypłaty jako coś wyjątkowego można przyjąć, że koszty wynagrodzeń w 2014 roku 

pozostały na poziomie stałych wynagrodzeń roku 2013. Ogólnie wydaje się, że wzrost 

kosztów administracyjnych w ciągu 7 lat, średnio o ok. 1,3 % rocznie jest do 



  

zaakceptowania, nie mniej jednak, zagadnienie to należałoby dalej z roku na rok 

monitorować. Zdaniem OKR koszty administracyjne są należycie kontrolowane przez 

kierownictwo WOIIB, zwłaszcza w świetle postępującej inflacji i zwiększającej się 

liczby członków, w porównaniu z poprzednimi latami.  

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

11 881 654,40 zł. W 2013 r. suma ta wynosiła 11 100 359,43 zł. W bilansie tym na 

szczególną uwagę zasługuje znaczny wzrost, w stosunku do bilansu na 31.12.2013 r., 

środków pieniężnych o 1 026 512,42 zł. do kwoty 4 449 613,56 zł., które tym samym 

zwiększają aktywa obrotowe, a w pasywach znaczny wzrost do roku 2013 funduszy 

własnych spowodowany dużym wynikiem finansowym za 2014 rok. Obecnie kapitał 

(fundusz) własny wynosi 9 839 473,85 zł. Szczegółowe informacje dotyczące tych zagadnień 

zawarte są w sprawozdaniu Okręgowej Rady WOIIB a więc nie ma potrzeby ich powtarzać.      

Rozliczenie kredytu inwestycyjnego PKO BP S.A. 

Kredyt inwestycyjny na budowę siedziby WOIIB wg umowy zawartej w 2009 roku z PKO BP 

SA wynosił 3 500 000,00 zł. Umowa zakładała, że spłata kredytu potrwa do roku 2020. 

W 2013 roku WOIIB całkowicie spłaciła kredyt wraz z odsetkami. 

Po spłacie całego zadłużenia i w związku ze znacznym polepszeniem się sytuacji 

ekonomicznej i finansowej WOIIB otwierają się nowe możliwości do działania, co OKR 

powtarza już w drugim swoim sprawozdaniu rocznym.  

Nadwyżka finansowa po uwzględnieniu amortyzacji za rok 2014 wyniosła w sumie 

1 055 878,83 zł. Fundusz statutowy WOIIB chwili obecnej wynosi 9 057 067,70 zł. i po XIV 

Zjeździe powiększy się prawdopodobnie o zysk netto roku 2014 do kwoty 9 839 473,85 zł.  

W ocenie OKR sytuacja majątkowa i finansowa WOIIB w Poznaniu jest bardzo dobra i 

nie występują w związku z tym żadne istotne zagrożenia dla kontynuacji działalności w 

dającej się przewidzieć przyszłości. 

Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2014 nie budzi zastrzeżeń, 

co zostało stwierdzone w Jego opinii dla XIV Zjazdu Delegatów WOIIB.   

Wykonanie wydatków budżetowych WOIIB w 2014 roku wyniosło 3 031 093,07 zł. przy 

planie wydatków budżetowych 3 730 800,00 zł. Tak więc zaoszczędzona kwota wydatków 

w stosunku do planu wyniosła 699 706,93 zł. Każdy z delegatów otrzymał zestawienie 

„Wykonanie budżetu WOIIB za 2014 rok” w Materiałach Zjazdowych a więc szczegółowe 

omawianie każdej pozycji jest zbędne. W 2014 r. w porównaniu z poprzednim 2013 

rokiem, wykonanie wydatków (zadań) budżetowych było o 98 377,96 zł. niższe. Należy 

zaznaczyć, że w kilku pozycjach występuje przekroczenie, ale w większości pozycji były 

oszczędności. Na specjalną uwagę zasługuje kilka pozycji Budżetu, których niewykonanie 

wpływa raczej niekorzystnie na bieżącą i przyszłą działalność WOIIB lub na postrzeganie 

Izby przez jej członków. Pozycja III.4.-Inwestycje sprzętowe, oprogramowanie i wyposażenie. 



  

Wykorzystanie środków z budżetu na te cele zaledwie w 27,73 % i to przy relatywnie nisko 

planowanej kwocie należy uznać za zdecydowanie niekorzystne. Pozycja V-Koszty 

remontów. Kwota zaplanowana wynosiła 20 000,00 zł. a wykonanie 0,00 zł. Wydaje się mało 

prawdopodobne aby przy tak znacznym majątku nie było żadnych potrzeb remontowych. 

Inną możliwością jest brak dostatecznego rozeznania potrzeb remontowych przez osoby 

odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem na etapie tworzenia projektu budżetu i 

wstawieniu tej kwoty do budżetu „na zapas”. Pozycja  VI.5.-Prenumerata dla członków 

WOIIB oraz OIT. Wykorzystanie budżetu zaledwie w 32,58 %. Może należałoby zmniejszyć 

opłaty za prenumeratę dla członków oraz zakupić więcej czasopism dla OIT lub dla 

delegatur. Pozycja XI - Delegatury -wykorzystanie w 88,09 % ale pozostała kwota 28 584,72 

zł. z pewnością pomogłaby udoskonalić pracę delegatur. Pozycja XII.1.B.9.-Zespół ds. 

Kontaktów Zagranicznych. Wykorzystanie budżetu w 48,53 %. Pozycja XIV-Wydatki różne. 

Wykorzystanie budżetu zaledwie w 12 %. Pozostała kwota ok. 75 000 zł. Tak sprecyzowana 

pozycja wydatków budżetowych mogłaby być wykorzystana na różne pożyteczne inicjatywy 

w zakresie działań statutowych w ciągu roku budżetowego. Warunkiem jest jednak pełna i 

ciągła informacja i dyskusja na forum Okręgowej Rady WOIIB i prezydium Okręgowej Rady. 

Niektóre z tych pozycji oczywiście można wytłumaczyć ale ogólnie szkoda, że nie 

wykorzystaliśmy tych pieniędzy. Są to przecież zadania statutowe a więc wykorzystanie 

poszczególnych pozycji budżetu jest obowiązkiem ich dysponentów. Oczywiście są 

pojedyncze pozycje budżetu zależne tylko od zdarzeń zewnętrznych, które trudno 

przewidzieć dysponentom budżetu. Opisane przekroczenia i oszczędności poszczególnych 

pozycji Budżetu winny być przeanalizowane w trybie roboczym przez prezydium Rady i Radę 

WOIIB a wnioski wykorzystane przy planowaniu i realizacji budżetu w następnych latach.                                                       

Wpływy do budżetu w 2014 roku wyniosły 4 094 942,84 zł. i były o 7 164,03 zł. niższe 

niż w 2013 roku i zostały przekroczone w stosunku do planu o kwotę 364 142,84 zł. 

Tylko w jednej pozycji planowane wpływy zostały przekroczone t. j.: we wpływach ze składek 

członkowskich i wpisowego. Przekroczenie to wyniosło 432 353,84 zł. Uzasadnieniem 

większych wpływów z tego tytułu jest ich niedoszacowanie przy planowaniu budżetu. 

Niewykonanie wpływów do budżetu wystąpiło w pozycji nr 2 Wpływów - Opłaty za 

postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne. Wpływy z tego tytułu były niższe od 

planowanych o 66 711,00 zł. Również wpływy z tytułu kar nałożonych przez Okręgowy Sąd 

Dyscyplinarny (poz. nr 3 wpływów) były niższe o 1 500,00 zł. od planowanych. Nie sposób 

jednak od poz. 2 i 3 przewidzieć wpływy w roku poprzednim to jest okresie planowania 

budżetu.    

Globalnie wykonanie wpływów do budżetu WOIIB za 2014 rok należy ocenić 

pozytywnie. 



  

Wnioski końcowe. 

- Wynik finansowy na całokształcie działalności WOIIB w 2014 r. jest dodatni i wynosi  

782 406,15 zł. 

- Wykonanie budżetu WOIIB w 2014 r. po stronie wpływów wynosi 4 094 942,84 zł.  

a po stronie wydatków 3 031 093,07. W globalnym wymiarze wykonanie budżetu po 

stronie wpływów należy ocenić pozytywnie a po stronie wydatków wyciągnąć wnioski 

z niedoskonałości przy planowaniu i realizacji budżetu na następne lata.  

- Zaleca się ściśle kontrolować na bieżąco wydatki administracyjne WOIIB. 

- OKR WOIIB uważa, że po spłaceniu kredytu inwestycyjnego na budowę siedziby i po 

osiągnięciu bardzo wysokich wyników finansowych w latach 2013 i 2014, sytuacja 

finansowa i podstawy ekonomiczne WOIIB są tak dobre, że należałoby doskonalić i 

rozszerzyć działalność statutową i ewentualnie podjąć nowe działania na rzecz 

członków. Ewentualne decyzje dotyczące nowych inwestycji winny być poprzedzone 

szczegółowym rachunkiem opłacalności i uzasadnieniem merytorycznym ich potrzeb.  

- Według opinii OKR, WOIIB nie wykorzystuje w pełni zadysponowanych w planie 

budżetu środków dla prowadzenia, rozwijania i udoskonalania działalności statutowej, 

co jest zasadniczym celem i obowiązkiem samorządu zawodowego.  

Na podstawie dokumentów księgowych, opinii i raportu Biegłego Rewidenta, OKR stwierdza, 

że Sprawozdanie finansowe WOIIB za 2014 rok przedstawia rzetelnie i czytelnie wszystkie 

informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej WOIIB. Sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, własną polityką 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

Informacje zawarte w sprawozdaniu rocznym wskazują, że WOIIB prowadzi 

prawidłową gospodarkę finansową. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego 

rewidenta, udziału w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB,  stwierdza się, 

że WOIIB jest dobrze zorganizowana, jej organy statutowe oraz powołane przez 

Okręgową Radę Izby komisje i zespoły działają prawidłowo a WOIIB wywiązuje się 

dobrze ze swoich statutowych obowiązków. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna podjęła Uchwałę nr 19/IV/OKR.WOIIB/15 o wystąpieniu 

do XIV Zjazdu WOIIB o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB za 2014 r.  

Poznań, marzec 2015 r.    

       

                  


