
KW.0914-3/ZS-J/08 Nowa Dęba, 26 stycznia 2009 r. 

  
Dyrektor Zespołu Szkół w Jadachach 
 

 
 

Wystąpienie Pokontrolne 
 

Na podstawie programu kontroli nr KW.0910-4/BOJS/08 z 20 sierpnia 2008 r. oraz jego 
zmiany z 10 września 2008 r. podinspektor ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Nowa 
Dęba przeprowadził w Zespole Szkół w Jadachach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w okresie 
18 – 19 września 2008 r. kontrolę problemową. Wyniki kontroli zostały przedstawione Dyrektorowi 
kontrolowanego Zespołu Szkół oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. Protokół pokontrolny 
został podpisany 18 grudnia 2008 r. bez wniesienia zastrzeŜeń do jego treści. 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba wnosi o podjęcie wszelkich działań zmierzających do 
wyeliminowania stwierdzonych w protokole nieprawidłowości: 

 
I. w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: 

1) przy udzieleniu dofinansowania do wyjazdu do kina pracowników oraz przy dofinan-
sowania do spotkań towarzyskich pracowników nie zastosowano kryteriów ustalenia 
wysokości dofinansowania, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(Dz. U. Nr 43, poz. 163, z późń. zm.). 

2) stwierdzono niezgodność: pkt II ust. 1 oraz pkt IV ust. 1 regulaminu zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych z przepisami, odpowiednio: art. 53 ust. 1a ustawy 
Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późń. zm.) oraz z art. 8 ust. 1 
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

3) Wartość paczek rzeczowych udzielanych pracownikom ze środków zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych uzaleŜniano od wymiaru czasu pracy pracownika, wbrew 
przepisom art. 8 ust.1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

 
II. w zakresie organizacji pracy: 

1) stwierdzono, Ŝe w regulaminie pracy obowiązującym w Zespole Szkół nie ma ustalo-
nej pory nocnej, wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom, 
sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, zgodnie z art. 1041 usta-
wy kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r.(Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późń. zm.), poza tym 
§ 19 ust. 3a tego regulaminu jest niezgodny z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela. 

2) Nauczycielowi wychowania fizycznego i pracownikowi biblioteki nie została przy-
dzielona odzieŜ ochronna, natomiast pracownik gospodarczy nie otrzymał nowej kurt-
ki drelichowej, zgodnie z ustalonymi przez Dyrektor Zespołu Szkół zasadami przy-
znawania odzieŜy ochronnej i środków czystości dla pracowników. 

3) Nie został ustalony sposób konserwacji przydzielonej pracownikom odzieŜy, obuwia 
ochronnego i środków ochrony indywidualnej, co narusza art. 2379 kodeksu pracy. 

 
Proszę o informację jakie działania zostaną podjęte w celu eliminacji nieprawidłowości. In-

formację naleŜy złoŜyć w tutejszym Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2009 r. 
 

Wersja przeznaczona do publikacji nie zawiera wszystkich danych zawartych w tekście pierwotnym ze względu na wy-
mogi przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 
późń. zm.). 
            KW 


