Lublin, 5 lutego 2014 r.
RIO – II – 601/95/2013

Pani Małgorzata Ochniowska
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
ul. Okrzei 24
22 - 400 Zamość

Szanowna Pani Dyrektor
W dniach od 5 do 6 grudnia 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Zamościu w zakresie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłatą jednorazowych
dodatków uzupełniających. Protokół kontroli podpisano 19 grudnia 2013 r.
Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości wraz z wnioskami co do
sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113
z późn.zm.).
Wykazanie – w informacji o strukturze zatrudnienia i wydatkach poniesionych w 2012 r. na
wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych w Poradni PsychologicznoPedagogicznej Nr 2, stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – nieprawidłowych
danych, tj.
a) zawyżonej kwoty wydatków poniesionych w 2012 r. na wynagrodzenia nauczycieli,
w wyniku uwzględnienia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla tych nauczycieli
za 2011 r. wypłaconego w 2012 r. ,
b) zawyżonej średniorocznej liczby etatów nauczycieli, w sytuacji pobierania przez
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pracowników zasiłku opiekuńczego,
c) błędnie ustalonej osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w wyniku
ustalenia tej stawki w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniom zasadniczym
wypłaconym tym nauczycielom – str. 3-5 protokołu.
W informacji o strukturze zatrudnienia i wydatkach poniesionych na
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Nr 2 w Zamościu wykazywać dane zgodne ze stanem faktycznym, mając na uwadze, że
są one podstawą sporządzenia przez powiat sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ustalenia
wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego, w związku z przepisami art. 30a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.). Przy ustalaniu wysokości wydatków poniesionych na wynagrodzenia
nauczycieli, uwzględniać wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie
na wynagrodzenia, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w składnikach
wskazanych w art. 30 ust. 1 tej ustawy, stosownie do postanowień pkt. I.4. objaśnień
zawartych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
13 stycznia 2010 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r.
Nr 6, poz. 35 z późn. zm.) w związku z przepisami art. 30a ust. 6 Karty Nauczyciela.
Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli obliczać zgodnie
z przepisami § 3 cytowanego rozporządzenia, ustalając natomiast okres zatrudnienia
nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmować 30 dni, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w pkt. 1 załącznika Nr 1 do rozporządzenia.
Osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego wyliczać dla każdego
nauczyciela proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, według wzoru Sj = A x B x C
(gdzie: Sj –osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem
okresu zatrudnienia na danym stopniu awansu zawodowego; A – stawka wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie; B – tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat; C – okres zatrudnienia – czas,
w którym nauczyciel był zatrudniony na danym stopniu awansu zawodowego i pobierał
wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły w ciągu roku
podlegającego analizie), zgodnie z pkt. 1 załącznika do cytowanego rozporządzenia.
Jeżeli uważa Pani, że wnioski te naruszają prawo przez błędną ich wykładnię
lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Pani – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę
o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie
pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format
(*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia
tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

Do wiadomości:
Zarząd Powiatu w Zamościu

