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Zofia Wypchło 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy 

ul. Słowackiego 4 
56-400 Oleśnica 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy 

z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku 

nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła w okresie od 10 do 20 maja 2010 roku kontrolę gospodarki 

finansowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. Zakres badanych 

zagadnień, okres objęty kontrolą oraz ustalenia przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, 

podpisanym 20 maja 2010 roku i pozostawionym w jednostce.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły głównie realizowania wydatków na 

wynagrodzenia osobowe pracowników. 

Na podstawie list płac stwierdzono, że w październiku, listopadzie i grudniu 2009 roku 

naliczano i wypłacono dwóm pracownikom wynagrodzenia za zajęcia pozalekcyjne w łącznej kwocie 

8.510,72 zł, pomimo że w art. 30 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 97, poz. 674 ze zm.) nie przewidziano odrębnego składnika 

wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Dyrektor wyjaśniła, że zakwalifikowała ww. 

zajęcia jako godziny zajęć ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy Karta 

Nauczyciela. W związku z powyższym w okresie objętym kontrolą (ostatni kwartał 2009 roku), 

rozliczono godziny ponadwymiarowe dla jednego z pracowników w ilości 55 godzin w październiku 

2009 roku, 55 - w listopadzie 2009 roku i 66 - w grudniu 2009 roku i drugiego z pracowników w ilości 

96 godzin w grudniu 2009 roku. Tymczasem z treści art. 35 ust. 1 powołanej ustawy Karta 

Nauczyciela wynika, że nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach 

ponadwymiarowych, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć lub 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (gdy nauczyciel 

wyrazi zgodę na przydzielenie mu większej liczby godzin ponadwymiarowych). Zgodnie z art. 42 ust. 

3 ustawy Karta Nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli liceów ogólnokształcących wynosi 18. 

W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wnosi 

o przestrzeganie maksymalnego limitu godzin ponadwymiarowych ustalonego w art. 35 ust. 1 ustawy 

z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 97, poz.674 ze zm.). 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 

proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od 



dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu wniosku lub 

o przyczynach jego niewykonania. Do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym 

przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy 

organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za 

pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut 

naruszenia prawa poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 
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Starosta Powiatu Oleśnickiego 


