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Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna na wniosek nr KPM.SK.1711.0021.2019 D2019.10.02368     
      Wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka z dnia 21 października 
      2019 r.

Temat kontroli:  Kontrola w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS oraz udzielania pomocy  
                  zdrowotnej nauczycielom ze środków budżetu w latach 2014 -2015.

Zakres kontroli:

- Gospodarowanie środkami ZFŚS w latach 2014 – 2015.
- Udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom ze środków budżetu w latach 2014 – 2015.

Okres objęty kontrolą: 2014 - 2015 rok    
                                     
Termin przeprowadzenia kontroli:

1) w siedzibie jednostki kontrolowanej: od 23.10.2019 r. do 04.11.2019 r.
2) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza: 05.11.2019 r.

Data podpisania sprawozdania z kontroli: 20.11.2019 r.

Załączniki:

1) Wystąpienie pokontrolne
2) Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Sporządziła:
Banaszkiewicz Izabela



KPM.SK.1711.0021.2019
D2019.11.01871

Kalisz, dnia 20 listopada 2019 r.
Wystąpienie pokontrolne

Pani
Maria Żubrowska - Gil
Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w  K a l i s z u

Działając  na  podstawie  §  22  ust.  2  w  zw.  z  §  21  ust.  1  pkt  6  Regulaminu  kontroli
instytucjonalnej  Urzędu  Miasta  Kalisza  wprowadzonego  zarządzeniem  Nr  438/2018  Prezydenta
Miasta Kalisza z dnia 06 lipca 2018 r.  ze zmianami informuję,  że  przeprowadzona przez Referat
Kontroli Urzędu Miasta Kalisza kontrola doraźna w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego
Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  oraz  udzielania  ze  środków  budżetu  pomocy  zdrowotnej
nauczycielom  w  latach  2014  -  2015  wykazała  w  badanej  próbie  dokumentów  nieprawidłowości
i uchybienia, które są wynikiem nieprzestrzegania przepisów: 

• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze. zm.),
• ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015

poz. 111 ze zm.),
• zarządzenia  nr  3/2011  dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Kościuszki

w Kaliszu  z  dnia  30  czerwca  2011  r.  w  sprawie  wprowadzenia  regulaminu zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych w II  Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
w Kaliszu. 

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1.  Dokonano  błędnego  obliczenia  korekty  odpisu  na  zakładowy  fundusz  świadczeń  socjalnych
dla nauczycieli, tj. w 2014 r. naliczono o 1,00 zł za dużo,  co narusza art. 53 ust. 1 ustawy Karta
Nauczyciela.

2. W  roku  2015  błędnie  obliczono  kwotę  dofinansowania  ze  środków  zakładowego  funduszu
świadczeń  socjalnych  do  wypoczynku  dziecka  tj.  jednemu  pracownikowi,  który  złożył  wniosek
na  dofinansowanie  dla  dwojga  uprawnionych  dzieci,  przyznano  dofinansowanie  w  wysokości
186,77  zł,  a  winno  być  373,55  zł, co  narusza  zasady  obliczania  wysokości  dofinansowania
do  wypoczynku  dzieci  określone  w  „Tabeli  dochodów  stosowanych  do  przyznawania
dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży” stanowiącej załącznik nr 6 do regulaminu
zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza
Kościuszki w Kaliszu.

3.  W 2015  roku  przyznano  pomoc  finansową  na  wydatek,  który  nie  ma  charakteru  działalności
socjalnej, tj. przyznano wsparcie finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania się
wnioskodawcy, co wykracza poza definicję pojęcia „działalność socjalna” określoną w art. 2 pkt
1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto wydatek ten nie mieści  się
w  katalogu  wydatków  możliwych  do  sfinansowania  ze  środków  zakładowego  funduszu
świadczeń socjalnych określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
jednostki.



4. Nie przedstawiono kontrolującym pełnej dokumentacji potwierdzającej przekazanie pracownikom
informacji o terminie składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku w roku 2014 i 2015,
uzyskano jedynie pisemne oświadczenia, że takie informacje były przekazywane pracownikom ustnie
lub na tablicy ogłoszeń, jednak dokumenty wywieszane na tablicy ogłoszeń nie zachowały się.
Ponadto  regulamin  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  nie  określa  minimalnej  liczby
członków  Komisji  Socjalnej  wymaganej  do  odbycia  posiedzenia  i  przyznawania  świadczeń
oraz nieprecyzyjnie wskazuje okres, za który należy wykazać dochody w celu uzyskania świadczenia
socjalnego,  a określony w załączniku nr 6  do regulaminu próg dochodowy nie  przewiduje kwoty
dofinansowania  dla  osób  posiadających  dochód  w  wysokości  2.700,00  zł.  Powyższe  wynika
z  niedostatecznego  doprecyzowania  zapisów  regulaminu  zakładowego  funduszu  świadczeń
socjalnych  II  Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu w zakresie  zasad  i  terminów składania
wniosków  o  przyznanie  świadczenia  socjalnego  oraz  świadczy  o  niedochowaniu  szczególnej
staranności  i  rzetelności  prowadzenia  dokumentacji  zakładowego  funduszu  świadczeń
socjalnych, co w konsekwencji uniemożliwia dokonanie pełnej oceny stanu faktycznego. 

Jednocześnie  odnosząc  się  do  wyników  kontroli  przeprowadzonej  w  zakresie  gospodarowania
środkami  ZFŚS  oraz  udzielania  pomocy  zdrowotnej  nauczycielom  ze  środków  budżetu  za  lata
2016 - 2018 przypominam, że w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nr KPM.SK.1711.0002.2019
D2019.02.03129  z  dnia  28  lutego  2019  r.  zobowiązała  się  Pani  do  aktualizacji  regulaminu
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zwiększenia kontroli nad dokumentowaniem przebiegu
procesu przyznawania pomocy socjalnej.  W związku z tym zobowiązuję Panią do przekazania mi
kserokopii wprowadzonego w życie zaktualizowanego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych,  a  ponadto  polecam  w  związku  ze  stwierdzonymi  podczas  ostatniej  kontroli
nieprawidłowościami  dokonywać  wydatków  ze  środków  finansowych  zakładowego  funduszu
świadczeń  socjalnych  tylko  na  cele  wpisujące  się  w  definicję  działalności  socjalnej   i  zgodnie
z  katalogiem  wydatków  określonym  w  regulaminie  oraz  ponownie  zobowiązuję  Panią,  w  celu
zapobieżenia  w  przyszłości  powstawaniu  nieprawidłowości,  do  sprawowania  samokontroli
oraz  do  zwiększenia  nadzoru  nad  pracą  podległych  Pani  pracowników,  jak  też  przestrzegania
przepisów w zakresie całości prowadzonej gospodarki finansowej oraz dopilnowania, aby ukazujące
się przepisy prawne były na bieżąco analizowane i weryfikowane, a wskutek zachodzących zmian
obowiązujące w jednostce wewnętrzne akty prawne były niezwłocznie nowelizowane i ujednolicane. 

W sprawach wątpliwych należy zasięgać opinii  radcy prawnego i konsultować się ze Skarbnikiem
Miasta Kalisza oraz z pracownikami Urzędu Miasta Kalisza, a w szczególności Wydziału Edukacji. 

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania należy powiadomić
mnie w terminie nieprzekraczalnym do 31 grudnia 2019 r.

        Prezydent Miasta Kalisza
                                                                                                     /…/

                                                                                                   Krystian Kinastowski

Do wiadomości:
1. Pan Grzegorz Kulawinek  - Wiceprezydent Miasta Kalisza 
2. Pan Mariusz Witczak – Naczelnik Wydziału Edukacji
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