
 

 
 

 

 

Opole, dnia 6 października 2014 r. 

NKO.401-37/2014 

 

 

Pani 

Danuta Kopiec 

Dyrektor  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Głogówku 

 

 

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e 

 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 25 czerwca 2014 r. do 1 sierpnia 

2014 r. w tamtejszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kontrolę doraźną 

wydatków z zakresu wynagrodzeń i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za lata 

2012-2014. W oparciu o dokumentację udostępnioną inspektorowi kontroli stwierdzono 

uchybienia i nieprawidłowości w działalności jednostki będące głównie konsekwencją 

nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż na podstawie porozumienia z dnia 30 marca 2012 r., 

zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Prudniku, a Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym w Głogówku, począwszy od dnia 30 marca 2012 r. obsługę 

finansowo-księgową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku prowadzi 

Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół i Placówek Oświatowych w Starostwie 

Powiatowym w Prudniku, a zatem odpowiedzialność za część stwierdzonych 

nieprawidłowości ponoszą pracownicy Starostwa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 06.08.2014 r. 
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I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m. in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów z zakresu rachunkowości polegające na nierzetelnym 

ewidencjonowaniu operacji zaprzychodowania gotówki do kasy i jej rozchodu tj. w 

sposób nie odzwierciedlający stanu rzeczywistego oraz na podstawie czeków 

gotówkowych o numerach innych niż faktycznie użyte (protokół kontroli str. 7-10).  

Odpowiedzialność ponosi Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych i obsługi 

kasy w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego, a z tytułu nadzoru 

Skarbnik Powiatu. 

2. Nieprawidłowości w zakresie wypłacania wynagrodzeń pracowniczych i środków 

finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sporządzania 

dokumentacji będącej podstawą dokonywania tych wypłat, polegające na: 

 bezpodstawnym przekazaniu na rachunek bankowy nienależący do żadnego z 

pracowników jednostki, trzech wynagrodzeń w łącznej wysokości 2 018,78 zł oraz 

dwóch zwrotów nadpłaty pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w łącznej wysokości 687,50 zł (protokół kontroli str. 18-21). 

Odpowiedzialność ponosi były Inspektor Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej 

Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego.   

 nierzetelnym sporządzeniu list płac, co umożliwiło dokonanie bezpodstawnej 

wypłaty wynagrodzeń w łącznej kwocie 2 018,78 zł (protokół kontroli str. 18-20). 

Odpowiedzialność ponosi były Inspektor Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej 

Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego. 

 nierzetelnym dokumentowaniu sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym 

i merytorycznym list płac, na podstawie których dokonano bezpodstawnych wypłat 

(protokół kontroli str. 20-23). 

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół 

i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego oraz Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. 

 dopuszczeniu do utraty list płac ze zbioru dokumentów księgowych (protokół 

kontroli str. 24-25). 

Odpowiedzialność ponosi były Inspektor Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej 

Szkół i Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego. 
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3. Ustalanie i wypłacanie nagród jubileuszowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

polegające na: 

 nieprawidłowym ustaleniu terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dla 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku (protokół 

kontroli str. 28-29). 

Odpowiedzialność ponosi Inspektor ds. kadr. 

 wypłaceniu pracownikowi nagrody jubileuszowej przed terminem nabycia do niej 

prawa (protokół kontroli str. 31-32). 

Odpowiedzialność ponosi były Inspektor Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej 

Szkół i Placówek Oświatowych. 

 nieprawidłowym naliczeniu dwóch nagród jubileuszowych, co skutkowało wypłatą, 

w jednym przypadku, nagrody zaniżonej o kwotę 60,65 zł, a w drugim przypadku 

zawyżonej o kwotę 72,15 zł (protokół kontroli 30-32). 

Odpowiedzialność ponosi były Inspektor Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej 

Szkół i Placówek Oświatowych. 

 

II. Wnioski pokontrolne 

 W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia prowadzenia 

zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając na podstawie 

art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o 

pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o podjęcie skutecznych 

działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w szczególności o realizację 

następujących wniosków: 

1. Wzmocnić nadzór nad gospodarką kasową w zakresie ewidencjonowania operacji 

gotówkowych w raportach kasowych celem zapewnienia rzetelności ksiąg rachunkowych 

zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

 

2. Wdrożyć działania nadzorcze i kontrolne, które skutecznie zapobiegną dokonywaniu 

bezpodstawnych wypłat ze środków publicznych oraz zapewnią sporządzanie rzetelnej 

dokumentacji płacowej. Stosować w tym zakresie przepisy art. 68 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Zapewnić przestrzeganie obowiązku w zakresie 



4 

 

przechowywania list płac, stosownie do przepisu art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.). Podjąć działania mające na celu 

wyegzekwowanie kwot wypłaconych bezpodstawnie. 

 

3. Zapewnić naliczanie i wypłacanie nagród jubileuszowych zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w 

sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających 

nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i 

wypłacania (Dz. U. z 2001 r. nr 128 poz. 1418) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania 

wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. 

U. z 2001 r. nr 71 poz. 737 z późn. zm.). Podjąć działania mające na celu rozliczenie 

nieprawidłowo naliczonych i wypłaconych nagród jubileuszowych. 

 

 

 Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art. 27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości: 

Starosta Prudnicki, 

Rada Powiatu Prudnickiego. 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 
 


