
. .
mnymI

Dokumentacja z przebielu kontroli

Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów:

sprawozdawczosc - wynagrodzenia pracowników administracji i obslugi.

Zakres kontroli:

Sprawozdawczosc:

• sprawdzenie danych zawartych w sprawozdaniach z ewidencja ksiegowa

dokumentami

• forma sporzadzania sprawozdan

• terminowosc sporzadzania i przekazywania sporzadzonych sprawozdan budzetowych

odbiorcom sprawozdan

• przechowywanie kopii sprawozdan budzetowych.

Kontrole wynagrodzen pracowników na stanowiskach administracyjnych i stanowiskach obslugi
przeprowadzono w zakresie:
l) Przepisów prawa wewnetrznie obowiazujacego

• czy w przepisach wewnetrznych jednostki uregulowano zagadnienia dot. wynagrodzen
badanej grupy pracowników?

• czy ww. uregulowania sa zgodne z prawem nadrzednym?
2) Planowania zatrudnienia i planu wynagradzania

• czy jednostka posiada zatwierdzony Plan zatrudnienia na 2013 rok I Plan finansowy
wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2013 roku?

3) Umów o prace

• czy umowy o prace zawieraja elementy okreslone w Kodeksie Pracy (art. 29)

• czy stanowisko, skladniki wynagrodzenia miesiecznego, kategoria zaszeregowania
wynagrodzenia zasadniczego wynikaja z przepisów prawa w tym zakresie?

• czy przyznany i wyplacony dodatek specjalny zostal odpowiednio uzasadniony stosowanie
do art 36 ust. 5 Ustawy o pracownikach samorzadowych?

• czy do umów badanej grupy pracowników byly wprowadzane zmiany od dnia 01.01.2013
roku?

4) List plac

• czy skladniki wynagrodzen (do wynagrodzenia brutto) ujete w listach plac wynikaja z
umów o prace (zmian do umów o prace)? [wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny,
dodatek specjalny, dodatek za wieloletnia prace, premia]

• czy zatwierdzenie listy plac nastapilo przed data wyplaty wynagrodzen?
• czy wynagrodzenia zostaly wyplacone w terminach okreslonych w przepisach prawa i czy

odnotowano na listach plac sposób potwierdzenia wyplaty?



5) Nagród
• czy w przepisach wewnetrznych okreslono warunki przyznawania i wyplacania nagród

innych niz nagroda jubileuszowa?
• czy byly wyplacane nagrody inne niz nagroda jubileuszowa?
• jezeli tak, czy nagrody te byly przyznane zgodnie z wewnetrznymi procedurami (np.

wniosek o przyznanie nagrody, uzasadnienie i zatwierdzenie)

Okres obj~tykontrola: - styczen i luty 2013 rok - wynagrodzenia pracowników administracji i
obslugi
- 2012 rok ~w zakresie dodatków specjalnych i nagród innych niz
nagroda jubileuszowa

- sprawozdanie Rb-28S za 2012 rok i za m-c styczen 2013 rok

Termin przeprowadzenia kontroli: od 27.02.2013r. do 05.03.2013r.

Narada pokontrolna odbyla si~ w dniu: 26.03.2013r.

Zalaczniki:

1) Wystapienie pokontrolne
2) Odpowiedz na wystapienie pokontrolne
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PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.5.2013

Kalisz, dnia li kwiecien 2013r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Agata Dziedzic

Dyrektor Zespolu Szkól w Ka~iszu

Dzialajac zgodnie z trescia § 26 ust. l Regulaminu kontroli ins ucjonalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu

wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006r. z pózno zm.

informuje, ze kontrola problemowa w zakresie realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów :

sprawozdawczosc - wynagrodzenia pracowników administracji i obslugi, przeprowadzona przez Wydzial

Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu wykazala nieprawidlowosci, które sa wynikiem

nieprzestrzegania nastepujacych przepisów prawa:

1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póznozm.)

2. Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników

samorzadowych (Dz. U. z 2009r. Nr. 50 poz.398 z póznozm.)

3. Zarzadzenia Nr 11/2011 Dyrektora Zespolu Szkól w Kaliszu z dnia 12.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia

regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzen dla pracowników niepedagogicznych z pózno zmianami 

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkól w Kaliszu.

W wyniku kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:

l. W Regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkól w Kaliszu

w § 7 ust. 2. pkt. 3 jest zapis, cyt.: ,,3 Dodatek specjalny jest wyplacany w ramach posiadanych srodków na

wynagrodzenia, w kwocie nie przekraczajacej 50% wynagrodzenia zasadniczego" co narusza § 6

rozporzadzenia R.M. w sprawie wynagradzania pracowników samorzadowych, który stanowi, ze cyt.:

"dodatek specjalny przysluguje w kwocie wynoszacej co najmniej 20 % i nieprzekraczajacej 40 % lacznie

.~.!!~~~~~~l.l!..~~~p.i~~&.()j_<!9datk.ufunkcyjnego".
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2. Brak podania kategorii zaszeregowania w umowach o prace (z pózniejszymi zmianami wniesionymi do tych

umów) u 5 pracowników tj. 2 pracowników administracji i 3 pracowników obslugi, to uniemozliwia ustalenie

poprawnosci przyznanej kwoty wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku pracy, co narusza Art. 29- .

Kodeksu pracy w powiazaniu z § 3 rozporzadzenia R.M. w sprawie wynagradzania pracowników

samorzadowych i § 6 Regulaminu wynagrodzen dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w

Zespole Szkól w Kaliszu.

(str. 16 protokolu kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

Doprowadzic do zgodnosci z prawem, przepisy Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

zatrudnionych w Zespole Szkól w Kaliszu w zakresie dodatków specjalnych.

Ponadto w umowach o prace podawac nazwy stanowisk pracy, kategorie zaszeregowania odpowiadajace

przepisom prawa w tym zakresie.

W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci zobowiazuje Pania Dyrektor do wzmozonego

nadzoru nad praca Glównego Ksiegowego i pozostalych pracowników administracji, jak i do przestrzega

nia przepisów prawa pracy, a takie w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej.

W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opinii radcy prawnego, konsultowac sie ze Skarbnikiem Miasta Kalisza

oraz z pracownikami Wydzialu Edukacji i Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w Kaliszu.

Do wiadomosci:
1) Irena Sawicka

- Skarbnik Miasta Kalisza.
2) Mariusz Witczak

- Naczelnik Wydzialu Edukacji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
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WZAD MIEJSKI W KALISZ-.U IKANCELARIA OGÓLNA

flPl. !

DNIA O 51 KW" 2013

Z5.081.1.2013

Pan Janusz Pecherz

Prezydent Miasta Kalisza

ul. Glówny Rynek 20

62-800 Kalisz

UR~D MIEJSKI W KAL"ISziT
SEKRETARIAT PREZYDENTA

WPL. ODNIA 5 -04- 2013
Nr kor .
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Kalisz, dnia 05-04-2013r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2013r. nr WKW.1711.5.2013dotyczace

wystapienia pokontrolnego informuje, ze nieprawidlowosci stwierdzone w wyniku kontroli

zostaly wyeliminowane w nastepujacy sposób:

1) wprowadzono aneks do regulaminu wynagradzania pracowników

niepedagogicznych, w którym ustalono maksymalna kwote dodatku specjalnego

w kwocie nieprzekraczajacej 40%wynagrodzenia zasadniczego;

2) kategorie zaszeregowania w umowach o prace zostaly uzupelnione w trakcie

kontroli.

Do wiadomosci:

1) Irena Sawicka

- Skarbnik Miasta Kalisza

2) Mariusz Witczak

- Naczelnik Wydzialu Edukacji

Urzedu Miejskiego w Kaliszu

SEKRETARIAT: TEL. (62) 502-50-61, (62) 597-79-59, kom. 798-923-610
FAX (62) 597-79-58
e-mail: zespol.szkol@poczta.fm www: www.zespol-szkol.kalisz.pl


