Lublin, 15 lipca 2010 r.
RIO – II – 602/27/2010

Pan Zbigniew Mitura
Dyrektor
Zespołu Szkół w Poizdowie
21 - 150 Kock

Szanowny Panie Dyrektorze,
W dniach od 23 do 27 kwietnia 2010 r. inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie –Krzysztof Sobina – przeprowadził kontrolę problemową gospodarki finansowej
Zespołu Szkół w Poizdowie w zakresie zagadnień związanych z naliczeniem i wypłatą
jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 r. W związku
z prowadzeniem obsługi finansowej Zespołu przez Urząd Miejski w Kocku – w wystąpieniu
pokontrolnym, skierowanym do burmistrza Kocka zamieszczono wniosek pokontrolny
o następującej treści:
1.

Nieprawidłowe ustalanie średniorocznej struktury zatrudnienia w Zespołach Szkół
(obliczając okres zatrudnienia nauczycieli, którzy przez część miesiąca pobierali zasiłek
chorobowy lub zasiłek opiekuńczy za miesiąc przyjmowano ilość dni roboczych
w danym miesiącu, zamiast 30 dni);
Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Sj ) jako sumy
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za okres całego roku i ilorazu otrzymanej kwoty
przez liczbę miesięcy w roku, zamiast sumy – ustalonych odrębnie – osobistych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela obowiązujących w okresach wyznaczonych
przez

zmiany

wysokości

wynagrodzenia

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

zasadniczego

oraz

tygodniowego
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Przy ustalaniu wysokości jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli
przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia
2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6 poz. 35), w szczególności:
- ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub
inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmować 30 dni,
zgodnie z postanowieniami pkt1. 1 załącznika Nr 1 do rozporządzenia,
- dla każdego nauczyciela oddzielnie wyliczać osobistą stawkę wynagrodzenia
zasadniczego, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia według wzoru Sj = A x B x C
(gdzie: Sj – osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem
okresu zatrudnienia na danym stopniu awansu zawodowego; A – stawka wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie; B – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat; C – okres zatrudnienia – czas, w którym
nauczyciel był zatrudniony na danym stopniu awansu zawodowego i pobierał
wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły w ciągu roku
podlegającego analizie). W przypadku zmiany osobistej stawki wynagrodzenia
zasadniczego Sj, wynikającej ze zmiany:
* wysokości wynagrodzenia zasadniczego, określonej w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) lub
* posiadanych kwalifikacji lub,
* tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
do dalszych obliczeń jako Sj uwzględniać sumę osobistych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela obowiązujących w okresach wyznaczonych przez te zmiany.
Dokonać przeliczenia wysokości jednorazowych dodatków uzupełniających dla
nauczycieli, w sposób przewidziany powołanymi przepisami, a następnie – w przypadku
stwierdzenia, że kwota dodatków została zaniżona – wypłacić niedopłaconą kwotę, zaś
w przypadku stwierdzenia, że kwota dodatków została zawyżona – zwrócić się do nauczycieli
o ich dobrowolny zwrot w wysokości nadpłaconej, a w przypadku odmowy rozważyć ich
wyegzekwowanie od osób odpowiedzialnych za nieprawidłowe ustalenie i wypłacenie
dodatków, stosując zasady określone w przepisach działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Po przeliczeniu dodatków uzupełniających – sporządzić korektę sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, o którym
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mowa w przepisach art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Lublinie oraz organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom
szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym
nauczycieli, stosownie do przepisów art. 30a ust. 5 tej ustawy – str. 2 - 4 protokołu kontroli
problemowej Zespołu Szkół w Poizdowie.
Jednocześnie informuję, że burmistrza Kocka zobowiązano do zawiadomienia Izby
o wykonaniu tego wniosku pokontrolnego lub o przyczynach jego niewykonania.

Marek Poniatowski

