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Wyst4pienie pokontrolne

DzialajEc na podstawie upowaznieniar do przeprowadzenia kontroli inspektor Biura

Kontroli Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przeprowadzil w kierowanej przez Panajednostce

kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej. Kontrola d,otyczyla okresu od 0l stycznia do

31 grudnia 2018 roku. Szczeg6lowe ustalenia kontroli zostaly zawarte w protokole podpisanym

przez Pana 28 sierpnia 2019 r.

W trakcie czynnoSci kontrolnych stwierdzono uchybienia w zakresie objgtym kontrol4.

W zwi4zku z powy2szym majqc na uwadze wyniki kontroli przekazujg niniejsze wnioski celem

podjgcia stosownych dzialah zmierzaj4cych do usunigcia wskazanych nieprawidlowoSci.

Dokonuj4c sprawdzenia zagadnieir dotycz4cych prawidlowoSci ustalania i wyplacania

wynagrodzei pracownikom szkoly, w przypadku wynagrodzeri pracownik6w pedagogicznych

nie stwierdzono uchybiefi. Natomiast w odniesieniu do pracownik6w niebgdqcych

nauczycielami stwierdzono nieprawidlowoSci. Badaj4c podstawy prawne reguluj4ce zasady

wynagradzania ustalono, 2e w Szkole obowi4zuje Regulamin wynagradzania pracownik6w
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niebgdqcych nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 43, kt6ry nie byl

uaktualniany w zwi4zku ze zmiarami przepis6w stanowi4cych podstawg jego opracowania.

Istotn4 kwestia byia zmiana tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

wprowadzona rozporz4dzeniem Rady Ministr6w z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniaj4cym

rozporz4dzenie w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych2. Poryzsza zmiana

obligowala koniecznoSci4 znowelizowania regulaminu wynagradzania, aby zapisy byly zgodne

z nowymi unormowaniami. Niedokonanie zmian w regulaminie skutkowalo niezgodno5ci4

poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego od 01.01.2018 r. wskazanego

w zal4czniku do ww. zmiany rozp orz4dzenia. Ponadto z dniem 19.05.201 8 roku weszlo w Zycie

nowe Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia l5 maja 2018 r.l. kt6re powinno byi podstaw4

prawn4 do znowelizowania regulaminu wynagradzania pracownik6w.

Ponadto w Regulaminie wynagradzania w paragrafie 2 dokonano niewlaSciwego zapisu

wskazujqcego, 2e z tytulu wynagrodzenia pracownikowi przysluguje lub moZe przyslueiwai

m.in. wynagrodzenie zasadnicze. dodatek za wieloletni4 praca. dodatek funkcyjny, dodatek

specjalny, premia, dodatkowe wynagrodzenie za pracg w nocy. wynagrodzenie za pracA

w niedziele i Swigta. nagroda jubileuszowa, nagroda z funduszu nagr6d, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, jednorazowa odprawa pienig2na w zwipku z przejdciem na emeryturg

lub rentg, odprawa pienigZna w zwiqzku z rozwiqzaniem stosunku pracy. W dalszej czgSci

regulaminu wskazano, jakie skladniki wynagrodzenia przysluguj4 pracownikowi ijakie sq

zasady ich przyznawania i wyplacania. (prot. kontr. str.34-35)

Nale2y wskazai. 2e wynagrodzenie pracownik6w samorz4dowych obejmuje sktadniki

obligatoryjne i fakultatywne. Wszystkim pracownikom samorz4dowym. bez wzglgdu na

zajmowane stanowisko, przysluguj4: wynagrodzenie zasadnicze. dodatek za wieloletni4 pracg

i nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w zwiqzku z przej3ciem na emerlturg lub

rentg z t)tulu niezdolnoSci do pracy a takZe dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opr6cz

obowi4zkowych skladnik6w wynagrodzenia pracownikom samorz4dowym mog4 byi

przyznar.e dodatkowe sktadniki. takiejak: dodatek specjalny, dodatek funkcyjny. nagroda.

Podstaw4 do ustalenia wysokoSci wynagrodzenia zasadniczego jest zajmowane przez

pracownika samorz4dowego stanowisko otaz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W rozporz4dzeniu w sprawie wynagradzania pracownik6w samorzEdowych zostal okreSlony

2 Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia 07 sierpnia 2017 r. zmieniaj4ce rozporz4dzenie w sprawie wynagradzania
pracownik6w samorzqdowych (Dz.U. 22017 r., poz. 162 l)
r Rozporz4dzenie Rady Ministr6w z dnia l5 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracownikow samorz4dowych
(Dz.U. 22018 r., poz.936 ze zm.)
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minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczeg6lnych stanowiskach pracy dla tej

grupy zatrudnionych. z kt6rymi stosunek pracy nawi4zano na podstawie umowy o pracA.

Natomiast w regulaminach wynagradzania pracodawca powinien okeSlii szczeg6lowe

warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (poprzez

wskazanie najwy2szej kategorii zaszeregowania na danym stanowisku pracy).

Do wprowadzenia regulaminu wynagradzania zobowiqzany jest ka:zdy pracodawca

samorz4dowy, bez wzglgdu na stan zatrudnienia zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 2l listopada

2008 r. o pracownikach samorz4douycha.

Dokonuj4c sprawdzenia kategorii zaszeregowania. stawek wynagrodzeri ujgtych

w angaZach, kartach wynagrodzefi i listach plac wybranych pracownik6w administracji

i obslugi za maj i tistopad 2018 r. poprzez por6wnanie z zapisani rozporz4dzenia Rady

Ministr6w z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych5 oraz

Regulaminem wynagradzania stwierdzono nastqpuj4ce nieprawidlowoSci:

l) dla stanowiska intendent w angazu okeSlono kategorig VI i miesigcme wynagrodzenie

zasadnicze w wysokodci 2.260,00 zl, natomiast zgodnie z rozporz4dzeniem i regulaminem

wynagradzania powinna byi kategoria V i maksymalne wynagrodzenie zgodnie z regulaminem

wedlug V kategorii 2.090,00 zl,

2) dla stanowiska referent w angaZu okreSlono kategorig VII z miesiEcznym wynagrodzeniem

zasadniczym w kwocie 2.260.00 zl, natomiast zgodnie z rozporz4dzeniem i regulaminem

powinna byi kategoria V i maksymalne wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wedlug

V kategorii 2.090.00 zl. (prot. kontr. str. 36).

Powy2sze jednoznacznie wskazuje. 2e niezwlocznie nalezy dokonai zmian w zakresie

regulaminu wynagradzania dostosowuj4c go do obowiqzuj4cych przepis6w. tj. rozporz4dzenia

Rady Ministr6w z dnia I 5.05.2018 r. w sprawie wy nagradzaria pracownik6w samorz4dowych.

W wyniku kontroli dodatkowych skladnik6w wynagrodzei stwierdzono.

2e w kontrolowanych miesi4cach pracownikom wyplacano premie w wysoko5ci od 5%o do 25%o

wynagrodzenia zasadniczego. Wysoko5i premii w poszczeg6lnych miesi4cach okreSlal Pan,

w formie pisemnego wykazu. Regulamin wynagradzania nie zawieral szczeg6lowych zapis6w

dotycz4cych zasad przyznawania i wyplacania premii. Rol4 pracodawcy jest okre5lenie czy

premia przyznawana pracownikom bgdzie miala charakter uznaniowy czy roszczeniowy.

Premia uznaniowa jest lormq nagrody i zaleZy od woli pracodawcy. Premia roszczeniowa jest

a Ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz.U.22019 r.,poz. 1282)
5 Patrz przypis 3
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premi4 regulaminow4, kt6rej zasady przyznawania okreSlone powinny byi w wewngtrznych

przepisach placowych. (prot. kontr. str. 36)

OdpowiedzialnoSi za gospodarkg finansow4 jednostki sektora finans6w publicznych,

w tym za wykonywanie obowigk6w w zakresie kontroli zarz4dczej, spoczywa na Dyrektorze,

jako kierowniku jednostki sektora finans6w publicznych. stosownie do art. 53 ust. I i art. 69

ust. I pkt 3 ustawy o finansach publicznych6.

Majqc na uwadze przedstawione uchybienia polecam Panu:

l. Opracowa6 w oparciu o obowipuj4ce przepisy prawa i wprowadzi,t w Zycie Regulamin

wynagradzania pracownik6w niebgd4cych nauczycielami zatrudnionych w zarz4dzanej

przez Pana jednostce.

2. Prawidlowo, zgodnie z przepisami placowymi ustalai kategorie zaszeregowania i wysoko6i

wynagrodzenia zasadniczego pracownik6w Szkoly.

3. Okedlii charakter przyznawanej pracownikom premii i ustalii zasady jej przyznawania

w wewngtrznych przepisach placowych.

Sprawozdanie z wykonania zalecei.r pokontrolnych nale2y przeslad do Urzgdu

Miejskiego w Biaiymstoku, ul. Slonimska I z podaniem numeru sprawy, w terminie 30tu dni

od daty otrzymania niniejszego wyst4pienia.
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Sprawg prowadzi:
Biuro Kontroli Jounna Buchowiec, tel. 85 869 6815

6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 22019 r.. poz. 869 ze zn.)
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I . Departament Edukacj i


