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Pani
Barbara Rzemieniecka
Dyrektor
Przedszkola Samorz4dowego
Nr 2l ,, Na Bojarach"
w Bialymstoku,
ul. Stanislawa Staszica 16/18

ia kontrolne przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli UrzEdu Miejskiego

rowanej przez Pani4jednostce w zakresie sprawdzenia wybranych zagadnief, gospodarki

finahsowej Przedszkola Samorz4dowego Nr 21, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

prartidlowo6ci wykorzystania Srodk6w dotyczqcych finansowania zadah z zakresu oSwiaty

wskdzuj4 na pozytywne funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w objgtym obszarze.

pkresem objqtym kontrol4 byla dzialalnoSi plac6wki od 0l stycznia 2020 roku do

31 glrudnia 2020 roku. Oceng pozytl,wnq uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia

faktyczne, kt6re zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanp przez strony w dniu

5 mdrca 2021 roku.
tpwr6cono jedynie uwagq na nieprawidlowodci w zakresie naliczania odpisu na

Zaklhdowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych emeryt6w i rencist6w objgtych opiek4 socjaln4.

Zgodnie z ustaw4 z dnia 4 marca 1994r. o Zakladowym Funduszu Swiadczeri Socjalnych

(Dz.lJ. z 2020r. poz. 1070) pracodawcy sprawuj4cy opiekg socjaln4 nad emeryami

i rencistami, moga zwiekszvd Fundusz o 6,25 o/o przecigtnego wynagrodzenia miesiEcznego

w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim p6lroczu roku poprzedniego.

jeZeli przecigtne wynagrodzenie z tego okresu stanowilo kwotg wy2szq. W tym zakesie
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ustalono, 2e bezpodstawnie dokonano korekty odpis6w emeryt6w i rencist6w przedszkola

kt6rzy odeszli na Swiadczenie emerytalne/rentowe w trakcie 2020r. zwiEkszaj4c tym samym

odpis o 473,69 zl. Na podstawie art. 5 ust 1w/w ustawy na koniec roku pracodawcy twozqcy

Fundusz s4 zobligowani do skorygowania odprowadzonych odpis6w. Powinnodi ta wynika

z$ l rozporzqdzenia z dnia zdnia9 marca 2009 r. Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.

U. 2009r. nr 43 poz. 349) w sprawie sposobu ustalania przecigtnej liczby zatrudnionych

wcelu naliczania odpisu. Zgodnie ztym przepisem podstawg naliczenia odpisu stanowi

przecigtna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy,

skorygowana w koricu roku do faktycznej przecigtnej liczby zatrudnionych, obejmujqca

pracownik6w zatrudnionych w pelnym i niepelnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na

pelny wymiar czasu pracy). Przy obliczaniu przecigtnej liczby zatrudnionych w danym roku

kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje sig przecigtnc liczby zatrudnionych

w poszczeg6lnych miesi4cach i otrzyman4 sumg dzieli sig przez 12. Ponadto w regulaminie

ZFSS przedszkola nie uwzglgdniala Pani mo2liwoSci korygowania na koniec roku odpisu na

emeryta./rencisty objgtych opiekq socjaln4.

Reasumujqc zwigkszenie odpisu na emeryt6w i rencist6w- bylych pracownik6w ma charakter

dobrowolny a same przepisy nie przewidujq mo2liwoSci jego korygowania. Ustawowy

mechanizm uSredniania liczby os6b, na kt6re dokonuje siE odpisu, dotyczy tylko tych, kt6rzv

mala slatus Dracowniczv. Nie obeimu ewl EC emervt6w i rencist6 bvlvch pracownik6w

zakladu. Wobec powy2szego Pani jako pracodawca nie mala podstaw do przeliczenta

funduszu dla grupy os6b, kt6re posiadaly status emerytrrencisty - bylego pracownika tylko

przez czgil roku, np. z powodu przejdcia na emeryturg w trakcie roku.

Stwierdzona nieprawidlowoSi nie wplywa znacz4co na pozytywn4 oceng dzialalnoSci

jednostki w zwiqzku ztym odst4piono od wydania zaleceri pokontrolnych.
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Biuro Kontroli, Urszula Szczerbiriskq


