
                                                                                            Czeladź, dnia   19.07.2017 r.
B-ZP.1711.14.2017

                                                                                            Pan

                                                                                           Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 7

                                                                                            mgr Artur Polak

                                                                                            ul. Spacerowa 2

                                                                                            41-253 Czeladź

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Zgodnie z Rocznym planem kontroli w dniach od 5 do 23 czerwca  2017 r.  przeprowadzono w
Szkole Podstawowej  Nr 7 kontrolę w zakresie :  

• gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

• realizacji zaleceń wydanych po kontroli w 2016 r.

Ustalenia  kontroli  zawarto  w  Protokole  podpisanym  w  dniu  29.06.2017  r.,  którego  jeden
egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce. 

Do protokołu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

1. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
     Zasady  tworzenia  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  i  gospodarowania  jego
środkami  zostały określone w Ustawie z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (j.t.  Dz.U.  z  2016 r.  poz.800).  Fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest  przez
pracodawców z przeznaczeniem na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz
osób uprawnionych do korzystania z funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów
socjalnych.  Pracodawca jest zobowiązany dokonać odpisów zgodnie z planowaną przeciętną
liczbą zatrudnionych. Na ostatni dzień roku kalendarzowego ma on obowiązek zweryfikować
planowaną liczbę i urealnić odpis. 
Wysokość naliczonego odpisu na rok 2016 (po dokonanej korekcie) wyniósł: 174.779,00  zł,

w tym :

SP 7     nauczyciele  37,61 x 2.879,91 =   108.313,42

SP7      A+O              12,61 x 1.093,93 =     13.794,46  

Emeryci nauczyciele   28                             36.523,20 

Emeryci A+O                 7 x 182,32        =      1.276,24

Razem                                                       159.907,00 zł 

Świetlica  

nauczyciele               23,17 x 2.879,91 =       9.129,00 zł

     Stołówka
      A+O                           5,25 x 1.093,93 =         5.643,00 zł

Przekazanie środków  finansowych na konto funduszu nastąpiło w dniach 28 maja 2016 r. (WB Nr
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111) i  29 września 2016 r.  (WB Nr 187) i była zgodna z wartością naliczoną.

Pracodawca tworzący fundusz jest obowiązany do wydania regulaminu, w którym zostaną
szczegółowo ustalone zasady przeznaczania środków socjalnych na poszczególne cele i rodzaje
działalności socjalnej oraz warunki korzystania ze świadczeń przez osoby uprawnione.

W  Szkole  Podstawowej  Nr  7  Regulamin  Funduszu  wprowadzono  Zarządzeniem  Nr  4/2006
Dyrektora SP7 z dnia 12 lipca 2006 r. Do regulaminu wprowadzono 1 zmianę Zarządzeniem  Nr
6/2007 z dnia 20.06.2007 r.
W Regulaminie wskazano: 
• sposób  tworzenia  corocznego  odpisu  podstawowego  w  odniesieniu  do  pracowników
administracji i obsługi, nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami,

• zwiększenia  środków  funduszu  m.in.  o  wpływy   z  oprocentowanych  pożyczek
mieszkaniowych (8 %  w stosunku rocznym od udzielonej kwoty pożyczki),

• terminy przekazywania środków finansowych na rachunek funduszu,

•  osoby uprawnione do korzystania z funduszu:

-  pracownicy  zatrudnieni  w  pełnym  i  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  niezależnie  od      
podstawy stosunku pracy

 - pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych

 - emeryci i renciści (byli pracownicy  szkoły),

  -  członkowie  rodzin osób wymienionych powyżej tj. dzieci w wieku  do 18-tu lat,  a w przypadku
kontynuowania nauki do lat 25 (po udokumentowaniu)

• rodzaj udzielanych świadczeń:

- świadczenie urlopowe dla nauczycieli,

- dofinansowanie do wypoczynku letniego na podstawie oświadczenia o wysokości dochodu na 1
członka w rodzinie za okres ostatnich 3 miesięcy,

- dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów klas III  w wysokości 50 % poniesionych kosztów
przez rodzica,

-    zapomogi losowej  której maksymalna wysokość nie może przekroczyć dwukrotnej wartości
najniższego wynagrodzenia,

- pomoc mieszkaniowa w formie zwrotnej pożyczki w wysokości od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł,

- świadczenie świąteczne,

- dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej.                        

Wysokość  dopłat  zróżnicowana  jest  od  dochodu  przypadającego  na  1  członka  rodziny.  Przy
ustalaniu dochodu bierze się dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych. 

Dofinansowanie do danej formy wypoczynku przysługuje tylko raz w roku.

Za  pomoc  socjalną  uznaje  się  bezzwrotną  zapomogę  losową  udzielaną  w  przypadku
następujących zdarzeń losowych :  kradzieży  mienia,  pożaru,  innej  klęski  żywiołowej,  ciężkiej,
długotrwałej choroby pracownika lub członka rodziny, śmierci osób bliskich (matka, ojciec, syn,
córka,  żona),  w  innych  trudnych  sytuacjach  życiowych  rozpatrywanych  indywidualnie  przez
Komisje socjalną.
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Przy ubieganiu się o świadczenia zainteresowany powinien złożyć  u Dyrektora  Szkoły wniosek
zawierający opis  okoliczności  zdarzenia  oraz  oświadczenie  o  dochodach własnych  i  członków
rodziny   ze wszystkich źródeł za okres ostatnich 3 miesięcy.

W dalszej części wskazano na skład Komisji socjalnej którą powołuje Dyrektor Szkoły.

Komisja dokonuje wstępnej oceny wniosków w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Do jej
zadań  należy  również:  sporządzanie  planu  wydatków,  rozpatrywanie  wniosków  o  udzielanie
pomocy  socjalnej  i  mieszkaniowej,  sporządzenie  rocznego  sprawozdania  z  wykorzystania
środków oraz przygotowanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie.

Do Regulaminu opracowano 7 załączników m.in. wnioski o przyznanie poszczególnych świadczeń,
tabele dofinansowań  i wzór preliminarza wydatków.

W dokumentacji funduszu brak preliminarza wydatków wskazującego na faktyczną wartość stanu
środków finansowych  na dzień 31.12.2015 r., wskazania wartości zwiększającej fundusz z tytułu
odsetek od udzielonych pożyczek oraz wartości spłat na dany rok.

W zbiorze „Protokoły z posiedzeń z Komisji Socjalnej” widnieje Protokół z dnia 9 marca 2017 r.
podsumowujący działalność socjalną za rok 2016.

Zapisy wskazują na poniesione wydatki w stosunku do zaplanowanych w następujących  wysoko-
ściach:

Lp. Rodzaj działalności Plan na  2016 r. w zł Wydatki w 2016 r. w zł

1 Fundusz mieszkaniowy 37.744,98  zł  +  spłaty
pożyczek

21.000.00

2 Działalność socjalna
w tym :
a/ dofinansowanie do wypoczynku
b/ zapomogi losowe
c/ pomoc rzeczowa
d/ dofinansowanie do zielonej szkoły

150.979,94

  90.000,00
    5.000,00
  55.979,94
           0,00

192.166,83

  85.628,33
    2.200,00
103.950,00
       388,50

Wykazany plan środków nie równoważy wartości dokonanych wydatków.
W 2016 r. środki funduszu przeznaczono na:

Świadczenie urlopowe nauczycieli – wypłacane obligatoryjnie bez składania wniosków zgodnie z
art.53 Karty Nauczyciela. Wypłacono świadczenia dla 47 nauczycieli na ogólną wartość 45.828,33
zł.

Dofinansowanie do wypoczynku -    przyznawane na podstawie Tabeli dofinansowań wg, której
wysokość dopłat wynosiła :

Dochód brutto na 1 osobę w rodzinie Wysokość dofinansowania brutto w zł

0,00  do 700,00 zł 501 – 1.000,00 

Od 701 do 1.300,00 zł 401 – 900,00

Od 1.301 do  2.000,00 zł 301 – 800,00

Powyżej 2.001 zł 100 – 700,00

Wypłaty świadczenia dokonano dla :

• 19 pracowników administracji i obsługi na podstawie złożonych wniosków w ogólnej wyso-
kości 15.100,00 zł.
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• 26 emerytów i rencistów nauczycieli na podstawie złożonych wniosków  w ogólnej wysoko-
ści 19.100,00 zł.

• 7 emerytów i rencistów administracji na podstawie złożonych wniosków  w ogólnej wysoko-
ści 5.600,00 zł

Ogółem przyznano świadczenia w kwocie  39.800,00 zł.

Dofinansowanie do zielonej szkoły

Komisja socjalna na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 r. przyznała dofinansowanie do zielonej
szkoły dla dziecka pracownika w wysokości  50 % poniesionych kosztów, tj. 388,50 zł. Świadcze-
nie przyznano na podstawie dokonanego przez pracownika przelewu z rachunku bankowego w
dniu 8.05.2016 r. na kwotę 777,00 zł.  Przyznano  dofinansowanie bez analizy sytuacji socjalnej
świadczeniobiorcy. Stosowana zasada  stanowi naruszenie kryterium socjalnego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy o Funduszu, albowiem uzależnia przyznanie świadczeń od poniesionych
wydatków a nie sytuacji socjalnej osoby uprawnionej. 

Zapomogi

W 2016 r.  przyznano  i  wypłacono  4  zapomogi  po  400,00  zł  z  tyt.  zgonu  członka  rodziny  na
podstawie złożonych wniosków bez analizy sytuacji  materialnej oraz 1 zapomogę w wysokości
600,00 zł z tyt. długotrwałej choroby. W załączeniu do wniosku przedłożono: karty informacyjne z
leczenia szpitalnego, paragon apteczny oraz oświadczenie o poniesionych wydatkach.

Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji winno być określone w Regulaminie ( z przestrze-
ganiem zasad określonych art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych j.t Dz.U z
2016 r. poz.992) aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane. 

W przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych takich jak dane dotyczące stanu
zdrowia,należy  stosować  podwyższony  stopień  ochrony lub  wskazać  sposób  postępowania  z
przedłożoną dokumentacją.
 
Świadczenie świąteczne

Na posiedzeniu w dniu 5.12.2016 r. Komisja socjalna ustaliła progi  i wysokość dofinansowania do
świadczenia świątecznego.

Dochód w zł Kwota świadczenia w zł

 0,00 – 1.000,00 1.150,00

1.001 do 2.000,00 1.100,00

Powyżej 2.000,00 1.050,00

Brak  wyraźnej akceptacji  wprowadzonych zmian przez związki zawodowe i zatwierdzenia przez
Dyrektora jednostki.

Wypłaty świadczenia dokonano dla :

• 42 nauczycieli  i 20 pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 44.700,00 zł.
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• 28 emerytów i rencistów nauczycieli i 7 emerytów i rencistów administracji i obsługi na ogól-
ną kwotę 66.550,00 zł.

Ogółem przyznano świadczenia na kwotę 103.950,00 zł.

Pożyczki mieszkaniowe

Wysokość udzielanych pożyczek mieszkaniowych ustalono w kwocie  od 1.000,00 zł 3.000,00 zł.

Komisja Socjalna na posiedzeniach w dniu 13.04.2016 r. oraz 26.10.2016 r. przyznała łącznie 7
pożyczek po 3.000,00 zł każda.

Pożyczki przyznawane są na podstawie wniosku (który nie stanowi załącznika do Regulaminu).
Po jego rozpatrzeniu zawierana jest umowa, w której stroną zawierającą   oprócz Dyrektora jest
Główna księgowa. W § 2 umowy  wskazany jest  czas spłaty i wysokość raty bez naliczonych od-
setek, które zgodnie z zapisami umowy wynoszą 8 % kwoty pożyczki.

2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2016 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.10.2016 r.  skierowanym do Dyrektora  SP 7 wydano 3
zalecenia, które zostały zrealizowane poprzez :

• deklarację  Dyrektora  że  zaopiniowanie  projektu  planu  finansowego  na  kolejny  rok
kalendarzowy   zostanie  przedłożone  do  zaopiniowania  Radzie  Pedagogicznej  i  Radzie
Rodziców  zgodnie  z  terminem  wynikającym  z  art.  248  ust.  2    ustawy  o  finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)  

• Prawidłowe  zakwalifikowanie  wydatku  do  dostaw,  usług  bądź  robot  budowlanych
sprawdzono na przykładzie 6   udzielonych zamówień o wartości  poniżej 30.000  euro.  W
badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

• wprowadzenie zmian w Zarządzeniem Nr 2A Dyrektora SP 7   z 16.02.2017 r.  w zakresie
wykazu  przysługujących  pracownikom  norm  odzieży  i  obuwia  dodając  dodatkowe
wyposażenie dla konserwatora oraz wprowadzenie  zmian w zakresie wartości zwrotu za
oprawy do okularów korygujących wzrok (do 170,00 zł  ).  Zakupu odzieży dokonuje się
zgodnie z przyjętymi normami. oraz odnotowuje się  w Karcie ewidencji odzieży i obuwia
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Przedstawiając powyższe polecam realizację następującego zalecenia :

Opracować   „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ”  zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie z dnia 4.03.1994 r.  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t.
Dz.U. z 2016 r. poz.800). W regulaminie uwzględnić i doprecyzować zapisy m.in. w zakresie:

• określenia rodziny i prowadzenia wspólnego gospodarstwa,

• spójnego określenia dochodu przyjmowanego do oceny sytuacji socjalnej uprawnionych  w
regulaminie i innych dokumentach,

• dokładnego określenia uprawnień do rodzaju przyznawanych świadczeń,

• przyznawania  wszystkich  świadczeń  w  oparciu  o  sytuację  socjalną  i  materialną
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wnioskodawcy,

• jasnego i precyzyjnego  określenia rodzaju przyznawanych zapomóg z uwzględnieniem art.
21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz sposobu ich dokumentowania,

• przy  gromadzeniu  dokumentacji  związanej  z  udzieleniem  zapomogi  w  związku  z
długotrwałą chorobą stosować  zasady określone w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie
danych osobowych (j.t Dz.U z 2016 r. poz 992) aby gromadzone dane były merytorycznie
poprawne i adekwatne w stosunku do zakładanych celów, w jakich są przetwarzane. 

• etapów i sposobu weryfikacji  składanych wniosków ( od celu i rodzaju świadczenia o jakie
ubiega się  wnioskodawca do sposobu postępowania z  dokumentacją gromadzoną przy
wnioskach o zapomogę).

• usunąć zapisy o wykluczeniu z korzystania ze świadczeń na okres 1 roku, dwóch lub trzech
lat, gdyż brak  jest podstaw prawnych do stosowania takiego postępowania.

Termin: niezwłocznie

Wykonanie zalecenia będzie przedmiotem kontroli sprawdzającej.

Zgodnie z § 14 pkt 6 Zarządzenia Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia  30 października
2015 r. w sprawie nadania „Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej  Wydziałów Urzędu
oraz  gminnych  jednostkach  organizacyjnych”  informację  o  sposobie  realizacji  zaleceń  należy
przedłożyć pisemnie oraz e-mailem na adres : kontrola@um.czeladz.pl w terminie 30 dni od daty
otrzymania zaleceń. 

Burmistrz Miasta 

   mgr Zbigniew Szaleniec
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