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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 2 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. kontrolę 

doraźną wybranych zagadnień gospodarki finansowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie 

za lata 2021-2022. 

 Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo 

operacje finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną Inspektorom kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 

działalności Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie będące głównie konsekwencją 

nieprzestrzegania przepisów prawa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

14 czerwca 2022 r. 

 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
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1. Niedostosowanie postanowień obowiązującego „Regulaminu wynagradzania za pracę i 

przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, 

zatrudnionych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie na stanowiskach urzędniczych, 

w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi” do 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz do 

aktualnej sytuacji kadrowej Zespołu, w przedmiocie: 

a) kwot minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w 

kategoriach zaszeregowania dla pracowników niepedagogicznych, określonych w 

załączniku nr 1 do cyt. Regulaminu (protokół kontroli str. 7-9). 

Odpowiedzialność ponosi p.o. Dyrektora ZSE w Nysie. 

b) zakresów rozpiętości kategorii zaszeregowania dla poszczególnych pracowników 

niepedagogicznych (protokół kontroli str. 7-9). 

Odpowiedzialność ponoszą p.o. Dyrektora oraz były Dyrektor ZSE w Nysie. 

c) aktualizacji wykazu stanowisk w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, 

urzędniczych, pomocniczych i obsługi, określonych w załączniku nr 2 do cyt. 

Regulaminu, względem stanowisk aktualnie funkcjonujących w Zespole (protokół 

kontroli str. 7-9). 

Odpowiedzialność ponoszą p.o. Dyrektora oraz były Dyrektor ZSE w Nysie. 

 

2 Przyznanie niewłaściwych kategorii zaszeregowania trzem pracownikom Zespołu 

(protokół kontroli str. 8-9). 

Odpowiedzialność ponoszą p.o. Dyrektora oraz były Dyrektor ZSE w Nysie. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących 

zostały podczas kontroli usunięte poprzez: 

– wydanie zarządzenia Nr 13/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie z 

dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania, w którym 

dostosowano jego postanowienia do obowiązujących przepisów prawa oraz 

zaktualizowano wykaz stanowisk pracy i wykaz zatrudnionych pracowników, 

– zawarcie w dniu 10 czerwca 2022 r. z trzema pracownikami Zespołu porozumień 

zmieniających warunki pracy i płacy, w których dokonano korekty kategorii ich 

zaszeregowania. 
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 W związku z usunięciem wszystkich stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu odstępuje od sformułowania wniosków 

pokontrolnych. 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 

 

        Grzegorz Czarnocki 
 

 

Do wiadomości:  

Starosta Nyski. 


		2022-08-10T15:15:13+0200




