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SK.0913-5/2003 
     Pan 
      Sławomir Adamczyk 
      p.o. Dyrektor 
      Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
      w  Białej Rawskiej 
      ul.15 Grudnia 9 
 
 
  Na podstawie protokółu kontroli problemowej przeprowadzonej w 
dniach 20,21,25 listopada oraz 1 i 2 grudnia 2003r.  w zakresie „ Naliczania  
i gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w roku 2002 ” 
w kierowanej przez Pana jednostce stwierdzono nieprawidłowości,  
a mianowicie: 

 
� W „regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych” uchwalonym w dniu 5 kwietnia 2001r.  
a obowiązującym w roku 2002 nie określono zasad odpłatności za usługi 
i świadczenia socjalne przyznawane osobom uprawnionym, 

� Regulamin ten  został „zatwierdzony” przez dyrektora szkoły bez  
akceptacji związków zawodowych działających w jednostce, 

� Przyznawanie ulgowych świadczeń i usług oraz wysokość dopłat  
z Funduszu nie była uzaleŜniona od sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej  
i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, 

� Dofinansowanie do wypoczynku letniego „ryczałtu” w jednakowej 
wysokości tj. po 195.-zł dla kaŜdego pracownika zatrudnionego w pełnym  
wymiarze oraz dla pozostałych pracowników proporcjonalnie do ich 
zatrudnienia a dla osoby  samotnej  w wysokości podwojonej . 

 
WyŜej stwierdzone  nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów 

wynikających z : 
1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz.335 z późn.zm.). 
2. Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1  
w Białej Rawskiej uchwalonego dnia 5 kwietnia 2001r. 

 
 
 



 2 

W związku z wyŜej stwierdzonymi nieprawidłowościami w celu ich 
wyeliminowania zobowiązuję Pana Dyrektora do: 

1. opracowania nowego regulaminu z uwzględnieniem przepisów 
normujących tworzenie funduszu świadczeń socjalnych w jednostce 
jak równieŜ określenie zasad i warunków przyznawania świadczeń 
socjalnych uprawnionych do korzystania z tego funduszu, 

2. przestrzegania przyznawania ulgowych usług i świadczeń  oraz 
wysokości dopłat z Funduszu w zaleŜności od sytuacji Ŝyciowej, 
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania  
z Funduszu zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o zakładowym funduszu  
świadczeń socjalnych. 

 
Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych naleŜy 

przedłoŜyć w terminie do dnia 31 stycznia 2004r. 
 
 
 
 Wystąpienie pokontrolne podpisał Marian Krzyczkowski- Wicestarosta 
Rawski 


