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 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 wynagradzania za 
godziny ponadwymiarowe określonych w Regulaminie wynagradzania na rok 2006 
będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 
2005r., ze sposobu rozliczania realizowanych godzin ponadwymiarowych oraz 
realizowanych godzin doraźnych zastępstw, a ściślej mówiąc: 
 

1. W zakresie ewidencji i rozliczania godzin ponadwymiarowych 
W „  rozliczeniach godzin ponadwymiarowych ”  za poszczególny miesiąc 
prowadzonych przez nauczycieli na pojedynczych kartkach, wykazywana 
tygodniowa suma godzin od poniedziałku do piątku tj. godziny faktycznie 
przepracowane, średnia godzin (zwolnienie lekarskie, opieka nad dzieckiem, 
wiosenne ferie świąteczne i inne - kurs, konferencja, szkolenie), nauczanie 
indywidualne, zajęcia fakultatywne oraz zastępstwa, pomniejszona  
o obowiązujące pensum dla nauczyciela stanowiła ilość godzin  
ponadwymiarowych do zapłaty. 
Rozliczenia te parafowane były przez dyrektora Szkoły Pana Marka Dobka 
(zatrudnionego do dnia 31 sierpnia 2007r.) i zastępcę dyrektora Pana 
Wojciecha Skoczka (zatrudniony do dnia 2 stycznia 2007r.) - bez pieczątki  
i bez daty z adnotacją cyfrową z boku tabelki ilości godzin z miesięcznego 
wyliczenia np.25x, 6x, 0x,i przekazywane samodzielnemu referentowi 
administracyjnemu Pani GraŜynie Kowalik do sporządzenia listy płac.  
Cyfry te wskazywały „ godziny ponadwymiarowe do zapłacenia”. 
W rozliczeniach tych w większości przypadków niestarannie prowadzonych 
(godziny przeprawiane, błędnie sumowane) odnotowywane były przez 
Zastępcę Dyrektora – Pana Wojciecha Skoczka  inne informacje dotyczące 
zrealizowanych godzin m.in. potrącone godziny na uzupełnienie pensum,  
bądź „ zwrot” bez bliŜszego określenia. 
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W „rozliczeniach godzin ponadwymiarowych” nie chodziło o miesięczne 
rozliczenie czasu pracy, lecz jak sama nazwa wskazuje - o rozliczenie 
przydzielonych godzin ponadwymiarowych  dla poszczególnych nauczycieli  
w arkuszach organizacyjnych Szkoły powyŜej tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
(art.35 ust.2 KN), zrealizowanych oraz pozostawionych na uzupełnienie 
pensum i do zapłaty. 
Z uwagi na pojawiające się błędy rachunkowe w „rozliczeniach…” wynikające  
z mylnego sumowania godzin prowadzonych przez nauczycieli  
a sprawdzanych przez dyrektora szkoły i jego zastępcę, a następnie 
przekazywanych  do sporządzenia list płac za poszczególny miesiąc wystąpiła 
u 13 nauczycieli nadpłata za 60 godzin na ogólną kwotę 1 139,29 zł,  
a u 1 nauczyciela niedopłata za 1 godzinę na kwotę 23,23zł, ( kwoty bez 
pochodnych). 
Sprawdzeniu pod względem rachunkowym miesięcznych rozliczeń przez 
trzech  pracowników szkoły - główną księgową, specjalistę ds. osobowych  
i samodzielnego referenta administracyjnego  podlegali wszyscy nauczyciele 
realizujący godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa tj. 88 nauczycieli 
szkoły i 5 nauczycieli internatu (str.51-52 prot.). 
W przygotowywanych materiałach do celów kontroli zrealizowanych godzin 
ponadwymiarowych pracownicy szkoły wskazują źródło ich opracowania - 
arkusz organizacyjny i karty rozliczeń godzin ponadwymiarowych. 

2. W zakresie zgody na zatrudnienie w godzinach ponadwymiarowych 
nauczycieli w trakcie odbywania staŜu będącego warunkiem uzyskania 
stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego (art.35 
ust.4 KN) - brak pisemnej zgody na pracę w godzinach ponadwymiarowych 
(str.27 prot.) 

3. W zakresie prowadzonej ewidencji godzin doraźnych zastępstw. 
Na podstawie prowadzonej ewidencji zastępstw w przygotowanych przez 
specjalistę ds. osobowych wykazach zastępstw wystąpiły przypadki  
(str.28-39 prot.): 

- zastępowania nieobecnego nauczyciela bez podania powodu jego 
nieobecności, 

- braku wskazania dnia bądź dni zastępowania, 
- zastępowania nie wiadomo kogo i w jakim dniu, 
- podania bliŜszego określenia miejsca wyjazdu na kurs, konferencje czy 

szkolenie. 
Na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nie zawsze mógł wejść nauczyciel 
uczący takiego samego przedmiotu, ale równieŜ inny nauczyciel, który 
pozostawał  w szkole w oczekiwaniu na swój przedmiot i był gotów 
zrealizować zastępstwo – wyjaśnił dyrektor szkoły (str.28 prot). 
Realizacja godzin doraźnych zastępstw winna następować w zastępstwie 
nieobecnego nauczyciela (art.35 ust.2a KN). 

 
 

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. 
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W tym teŜ celu zobowiązuję Pana Dyrektora do : 
 

1. 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. 
 
 

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


