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Zarząd Powiatu Rawskiego 
       

Pan 
       Andrzej Roma ńczuk 
       Dyrektor 
       Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
       w Rawie Mazowieckiej 
       ul. Reymonta 14 
 
SK.0913-2/2006 
 
 
 Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana 
jednostce w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw stwierdzono, iŜ w okresie objętym kontrolą wystąpiły 
nieprawidłowości i uchybienia. 
Wynikały one z wadliwej interpretacji przepisów dotyczących kontrolowanego tematu, 
ze stosowania przepisów nie obowiązujących dla tej jednostki w zakresie 
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe w dniu wolnym od pracy, ze sposobu 
prowadzenia zapisów planowanych i realizowanych godzin ponadwymiarowych oraz 
realizowanych godzin doraźnych zastępstw, prowadzenia dokumentacji osobowej 
nauczycieli a ściślej mówiąc: 

 
- w zakresie braku złoŜonych wniosków na piśmie do Pana Dyrektora przed 

rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym przez nauczycieli, którzy 
chcieliby realizować zajęcia powyŜej ¼ tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć (art.35 ust.1, art.42 ust.2a KN), 

- w zakresie braku zgody na zatrudnienie w godzinach ponadwymiarowych 
osoby wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycieli w trakcie odbywania 
staŜu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, 
mianowanego lub dyplomowanego(art.35 ust.4 KN), 

- w zakresie planowanych i realizowanych godzin ponadwymiarowych oraz 
realizowanych godzin doraźnych zastępstw przez dyrektora i wicedyrektora 
szkoły: 

1. Pan Andrzej Romańczuk – dyrektor szkoły  
-  w okresie I-VI - planowane tygodniowo po 4 godziny 

  -  w okresie IX-XII - planowane tygodniowo po 6 godzin 
 zamiast po  3 godziny tygodniowo, 
( w ciągu 10 miesięcy 2005r. zrealizował Pan Dyrektor 163 godziny    
ponadwymiarowe   oraz 40 godzin doraźnego zastępstwa w okresie I-VI 
2005r. w zakresie przepisów ruchu drogowego wynikające z wakatu) 

2. Pani Urszula Mazurkiewicz – wicedyrektor szkoły 
-  w okresie I-VI - planowane tygodniowo po 7 godzin 
-  w okresie IX-XI - planowane tygodniowo po 8 godzin  
-  w miesiącu XII – planowane  9 godzin 
zamiast po 3 godziny tygodniowo. 
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( w ciągu 10 miesięcy 2005r. zrealizowała Pani Wicedyrektor 
232 godziny ponadwymiarowe oraz w miesiącu styczniu  2005r. 
4 godziny doraźnych zastępstw - godziny do dyspozycji wychowawcy)  
 

- w zakresie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w bibliotece szkolnej  
w ilości 743 godzin, z tego : 

1. przez Panią Lidię Kocik-Romańczuk w ilości 559 godzin, podczas gdy 
  w roku  2005r. (10 miesięcy) : 
  - planowanych było 842 godziny, 
  - niezrealizowanych  z róŜnych przyczyn 170 godzin,  
  - na uzupełnienie pensum w szkole przekazano 110 godzin, 
  - pozostało do zapłaty za zrealizowanie 559 godzin w kwocie 9.206,73 zł. 

(559x16,47zł). 
 2. przez Panią Izabelę Mirowską w ilości 184 godzin, podczas gdy  
           w roku   2005 (10 miesięcy) : 
  - planowanych było 878 godzin, 
  - niezrealizowanych z róŜnych przyczyn 154 godziny,  
  - na uzupełnienie pensum w internacie przekazano 540 godzin, 

niezaleŜnie od tego, Ŝe umowa o pracę zawarta była w roku 1995 na 
czas nieokreślony  w pełnym wymiarze jako wychowawca internatu, 

   - pozostało do zapłaty za zrealizowanie 184 godzin ponadwymiarowych 
w bibliotece, 
oraz 25 godzin doraźnego zastępstwa (w bibliotece) podczas 
nieobecności Pani Lidii Kocik-Romańczuk realizującej godziny 
ponadwymiarowe w bibliotece   
w łącznej kwocie 2.869,57 zł.(209x13,73zl) 

 
- w zakresie realizacji ilości godzin ponadwymiarowych w dni wolne od pracy 

stosowane były przepisy wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 
29 września 2000r. nie obowiązujące dla kontrolowanej jednostki, lecz dla  
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy 
administracji rządowej (rozporządzenie to i tak juŜ od 2005 roku utraciło 
swoją moc obowiązywania). 

- w zakresie prowadzonej ewidencji zrealizowanych  godzin 
ponadwymiarowych. 
W przygotowywanych materiałach do celów kontroli zrealizowanych godzin 
ponadwymiarowych przez nauczycieli Pan Dyrektor wskazuje źródło 
opracowania - arkusz organizacyjny i karty rozliczenia godzin 
ponadwymiarowych. 
Brak dokładnej, na bieŜąco prowadzonej ewidencji rozliczenia godzin 
ponadwymiarowych (planowane, zrealizowane, pozostawione na 
uzupełnienie pensum itp. ) doprowadziło do nadpłaty bądź niedopłaty 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe u kilku nauczycieli.  
Pan Dyrektor określił, Ŝe były to błędy rachunkowe oraz Ŝe błędnie 
przekazał rozliczenie godzin ponadwymiarowych do księgowości. 

  I tak nadpłacono: 
1. u Pana Mirosława Iskierki  - 109,80zł  (za 4 godziny) 
2. u Pani Małgorzaty śabińskiej -    91,52zł  (za 4 godziny) 
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3. u Pani Teresy Kostanek   - 149,34zł ( zamiast 75 godzin 
zajęć wychowawczych Pan Dyrektor  jak to sam stwierdził i wyjaśnił, Ŝe 
pomyłkowo wpisał 19 godzin teoretycznych wypracowanych w szkole 
policealnej  zamiast 19 godzin wychowawczych i 56  godzin 
wychowawczych wypracowanych w internacie). 
Natomiast niedopłacono dla: 

1. Pani Jolanty Kieszek  - 274,50zł (błąd w zapisie ilości 
godzin – Pan Dyrektor pominął  przekazując do naliczenia  
wynagrodzenia w księgowości  o 10 godzin za mało z miesiąca kwietnia 
2005r.) 

2. Pani Marianny Pietrzak  - 205,95zł (błąd w zapisie ilości 
godzin - zamiast 60 godzin Pan Dyrektor zapisał i przekazał do 
księgowości 45 godzin wychowawczych w internacie). 

3. Pani Ewy Kalinowskiej   - 180,70zł (błędnie przekazane 
przez Pana Dyrektora rozliczenie godzin ponadwymiarowych do 
księgowości w ilości 10 godzin). 

Ponadto (jak to z zestawienia wynika) wystąpiły nadpłaty w  łącznej 
wysokości 699,98zł u 7 nauczycieli tj. 

1. u Pani Teresy Kostanek  -  503,24zł – mylnie naliczona 
stawka godzinowa, zamiast stawki godziny wychowawczej  
w internacie naliczono ze stawki godziny teoretycznej w szkole, 

2. u Pani GraŜyny Wasiak -  120,24zł – mylnie naliczona 
stawka z godziny teoretycznej zamiast ze stawki praktycznej nauki 
zawodu, 

3. u Pani Izabeli Mirowskiej -    63,00zł – przestawienie cyfr , 
zamiast 329,52 naliczono 392,52zł. 

4. u Pana Marcina Gruszczyńskiego - 11,00zł, 
5. u Pani Teresy Woźniak  -    2,44zł, 
6. u Pana Andrzeja Romańczuka  -   0,24zł, 
7. u Pani Ewy Rupiewicz   -   0,02zł, 
natomiast niedopłaty u 2 nauczycieli dla. 

1. Pani Lidii Kocik Romańczuk  -  0,66zł, 
2. Pana Mirosława Iskierki  -   0,01zł. 

-    w zakresie obliczania wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową     
dla godzin praktycznej nauki zawodu przepracowanych  w  trudnych 
warunkach. 
Wystąpiły róŜnice w wypłatach za godziny ponadwymiarowe praktycznej nauki 
zawodu przepracowane w trudnych warunkach pracy u niŜej wymienionych 
nauczycieli stanowiące niedopłatę w łącznej kwocie 75,04 zł. 

1. u Pani Ewy Rupiewicz -   3,40zł 
2. u Pani GraŜyny Wasiak -          18,44zł  
3. u Pani Jolanty Kieszek -  19,20zł 
4. u Pani Agaty Fydrych -    8,80zł 
5. u Pani Teresy śelazek -  25,20zł. 

Ponadto: 
- przydziały czynności nauczycieli szkoły prowadzone były niestarannie,  

z  poprawkami i dokonywaniem korektorowania ilości przydzielonych godzin. 
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Informując o powyŜszych nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku    
kontroli Zarząd Powiatu Rawskiego zobowiązuje Pana Dyrektora do podjęcia 
działań mających na celu ich usunięcie i zapobieŜenie powstawaniu  
w przyszłości. 

 
W tym teŜ celu zobowiązuję Pana Dyrektora do : 
 

1. Bezwzględnego przestrzegania, bieŜącego analizowania i stosowania 
obowiązujących w zakresie funkcjonowania szkoły przepisów, w tym 
dotyczących zatrudniania nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych  
i  wynagradzania nauczycieli za zrealizowane godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz całej gospodarki finansowej jednostki. 

2. Prowadzenia na bieŜąco ewidencji planowanych, zrealizowanych  
i pozostawionych do uzupełnienia pensum oraz do zapłaty godzin 
ponadwymiarowych  i realizowanych godzin doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli. 

3. Wypłacić wynagrodzenie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe dla 
nauczycieli, którym dotąd takie wynagrodzenie wypłacone nie było, a wynika 
to z ustaleń w czasie kontroli. 

4. Dokonać zwrotu do budŜetu powiatu niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia 
dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, jak to wynika  
z ustaleń w czasie trwania kontroli. 

5. Prawidłowego prowadzenia dokumentacji urzędowej i osobowej. 
 
 

Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych naleŜy przedłoŜyć 
      w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego. 
 
       Wystąpienie pokontrolne podpisał Józef Matysiak – Starosta Rawski 


