KW-O81-18/16

Rzeszów. 21 pażdziernlk 2016 r,

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu pomocy spolecznej dla osób
w podeszĘm wieku oraz osób Niepełnosprawnych Fizycznie, prry ul. sucharskiego l
w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadziły:
pani Monika Moskwa Referent do
spraw kontroli wewnętrznej i kontroli zarząd,czej,
Pani Grażyna Wajda Irrspektor
na podstawie upoważnienia nr KW-081-18/16 z dnia 18 października 20l6 r.
zakres kontroli: prawidłowośćgospodarowania środkamizakładowego Funduszu swiadczęń
Socjalnl,ch w okesie od dnia 01,01.2015 r. do 31,12.2015 r.,
Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 19 pażdziernlka 2016 r.

za okres objęty kontrolą i w czasie kontroli kierownikiem
Pan Wiesław Wołoszyn - Dyrektor.

kontrolowanej jednostki był:

Informacji w trakcie kontroli udzieliły:
- Pani Bogumiła Jaworska Starszy Administrator.
- Pani Ew-a Kołodziej Główna Księgolł,a.
Kontrola została wpisana do Książki Kontroli.

ustalenia kontroli
owania zakładowym funduszem świadczeri socjalnych (dalej ZFŚS)
cznej
Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnospiawnyclr
.dla
(dalej DPS) określa Reguiamin Zakładowego Funduszu Ś*iua"r.n
|irv.
(dalej regulamin). wprowadzony ZarŻądzenlem Dyrektori DPS Nr 2l20O4
z dnla
|9"jilll!h
14,02.2004 r. Regulamin został uzgodniony z pracownikiem wybranl,m przez
z,ałogę do
reprezenlowania j ej interesów.

w

D

.

Wysokośćodpisu na ZFŚS w DPS w 2015 r. zostałaustalona w następujący sposób:
- plarrowana przeciętna liczba zatrudnionych: w Domu 84.2l .tutu,- tym
z umiarkow-anym stopniem niepelnosprawności. w OśrodkuWsparcia 4 etaty
84,21 x 1 093,93 zł = 92 119,85 zł
2 x 182,32 zł: 365,00 zł (powinno być 364,64 zł)
4x 1093,93 zł-4376 zł (powinno być 4375,72zł)
- 44 emerytów i rencistów
44 x 182,32 zł:8 022,14 zł (powinno być 8 022,08 zł).

*
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osoby

odpis na zFŚs w DPS w 2015 r, obliczono na 104 882.00 zł (powinno byó 104 882.29 zł)1.
Zgodnie z afi. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakłidorłym funduszu świadczeń
socjalnych (dalej ustawa), równowaItość dokonanvch odpisów i źwiększeń na dany rok

&t

kalendarzowy, pracodawca przekazuje na rachunek baŃowy Funduszu w terminie do dnia 30
wrześniatego roku, z lym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuj e kwotę
Stanowiącą co najmniej 75 0% równowarlości odpisów, o których mowa w ar1. 5 ust. 1-3.
W dniu 25.05.2015 r. przekazano na rachunek ZFŚS kwotę 77 393 ń, a w dniu 21.09.20t5 r.
25 7.98 zł (razem 103 I81 zł). Z wyjaśnienia Głównej Księgowej wynika, że na rachunek
ZFSS przekazano kwotę, która została przew.idziana w planie finansowym DPS na 2015 r.
w § 4440 tj. 103 l91 zł. Na rachunek ZFŚS ptzekazano mniej środi<ó w o I 691,29 ń.
W grudniu 20l5 r., po dokonaniu zmian w planie budźetu przekazano pozostałe środki.

W grudniu 2015 r. skorygowano wysokośćodpisu, uwzględniając faktyczną przeciętną liczbę
zatrudnionych w 2015 r. (w Domu 85,39 etatu, w tym 2 osoby z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, w ośrodku Wsparcia 4 etaty, emeryci i renciści43,25), Wysokość
odpisu wyniosła 106 036,38 zł, W dniu 18.12,2015 r. przekazano na rachrnek ZFŚS kwotę
2 50I zł, a w dniu 29.|2.2015 r. kwotę 345 zł. Wpływ środków na rachunek ZFŚs w 2015 r.
wyniósł 106 037 zł.
Środki ZFŚS gromadzone są na odrębnym tachunku bankowym DPS.

Dps posiada roczny preliminarz dochodów i wydatków funduszu na 2015 r., który został
uzgodniony z przedstawicielem załogi.

W 2015 r. środkiZFŚS przęznaczono
- zapomogę rzeczową -793,50 zł,

na..

- dofinansowanie pobytu na obozach, koloniach
- wczasy pod grwzą 94 904.68 zł.

-

3 650,00 zł,

- pożegnanie osób zatrudnionych odchodzących na emerlturę
- bony dla emerytów 7 740,00 zł,

-

500,00 zł,

- świadczenia pi eniężne z okazji świąt- 42 635,00 zł,
- pożyczkę mieszkaniową 13 000,00 zł.

zapomoga rzeczow^ dla osób w szczególnie trudnej sytuacji Ęciowej, rodzinnej
i materialnej
zgodnie z § 5 pkt ia regulaminu, zapomoga rzeczowa moźe byó przyznana jeże\i dochód na
jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekłicza
na pierwszą
osobę l00 0ń minimalnego wynagrodzenia, a na kużd,ą następną osobę 50 % tego
wynagrodzenia.
W 2015 r. przyznano 1 zaponlogę rzęczówą. Wnioskodawca złożyłpodanie, zawierające
oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej, oświadczenie o dochodzie osób prowadzących
w,raz z nim wspólne gospodarstwo domowe wraz z za§.viadczeniem o zarobkach żony za
okres ostatnich 3 miesięcy. Decyzja pracodau,cy o przyznaniu zapomogi została uzgodniona
z przedstawicielem załogi. Zapomogę przyznano zgodnie z regulaminem.
Dofinansowanie pobytu na obozach, koloniach
zgodnie z § 5 pkt 1c regulaminu, dofinansowanie pobytu na obozach, koloniach itp. może
wynosić max. 100 0% minimalnego wynagrodzenia. nie więcej j ednak niż 50 % kosztów
pobytu na każdą uprawnioną osobę. Może być przyznane" jezeli dochód gospodarstwa
domowego nie przekracza na pielwszą osob ę żo0 % minimalnego wynagrodzenń, i na ku;zdą
następną osobę 100 7o tego rł,ynagrodzenia. przysługuje jederr raz w roku dzieciom do
ukończenia 15 lat oraz dzieciom niepełnosprawnym, a pozostałym raz na3 lata.

W 2015 r. dofinansowanie do kolonii/obozu zostało ptzyznane 3 dzieciom pracowników.

Podania zawierały informacj ę o terminie, miejscu, organizatorze oraz koszcie kolonii/obozu.
Dołączone do nich były zaświadczenia o zarobkach współmałźonkaz ostatnich 3 miesięcy.
Decyzja pracodaw-cy o dofinansowaniu pobltu uzgodniona z przedstawicielem załogi.
Swiadczenie zostŃo przyznane zgodnie z regulaminem.

Dofinansowanie rvypoczynku urlopowego organizowanego we wlasnym zakresie
rvczasy pod gruszą
zgodnie z § 5 pkt 1d regulaminu. osobami uprawnionymi do otrzymatria dofinansowania są:

-

- pracownicy zatrudnieni na podstawie umo\\y o pracę. bez względu na wymiar czasu placy,
rodzaj umowy i staz pracy,
- pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania. wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę, bez względu na rłl,miar czasu pracy i staż pracy,
- osoby zafudnione na podstawie ]lmowy o wykonywanie pracy nakładczej,
- osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, wykonujące pracę nieprzerw anie przez
co najmniej 30 dni,
- osoby odbywające w zakładzie pracy wojskową służbęzastępczą i służbęw obronie
cl-wilnej.
Dofinansowanie może wynosić max.7 %o minimalnego wynagrodzenia i jest przyznawane raz
w roku, zgodnie z opracowaną przez dyrektora tabelą, ustalającą wysokość dofinansowania
do 1 dnia, w zaleźnościod dochodu na jednego członka rodziny w 20'l 4 r.
w trakcie kontroli sprawdzono przyznanie wczasów pod gruszą następującym osobom: Dral
Alina, Dykiel Barbara, Fil Jolanta, Hankowicz Renata. Jarzvna Romana, Jaworska Bogumiła,
Beszter Ewa, Bomba Marcin, Bulikowska Monika, CieślaEwa. Pracorł,nicy złożylipodania
o przyznanie wczasów pod gruszą, zawierające oświadczenia o dochodzie w gospodarstwie
domowym na 1 osobę oraz karty urlopowe obejmujące co najrrrniej 14 dni kalendarzowych.
zgodnie z tabelą dofinansor,vania świadczeń z zFśsna 2015 r., przyznano następujące kwoty
dofinansowania do jednego dnia wypoczynku: 80 zł. 79 zł, 78 zł, 77 zł. Wysokość
dofinansowania została uzgodniona z przedstawicielem załogi. wczasy pod g.u.rą p.żyrn-o
zgodnie z regulaminem.

Pożegnanie osób zatrudnionych odchodzących na emeryturę
Zgodnie z § 5 pkt le regulaminu, świadczenie to może wynosić max. 100 o% minimalnego
wynagrodzenia. Jego wysokośćjest uzależniona od dochodu na jednego członka w rodzinie
w 2014 r. Zgodnie z tabelą dofinansowania świadczeń z ZFŚS na 2015 r.. ustalono
następuj ące wysokości świadczenia: 650 zł, 600 zł, 550 zł,500 zł. W 20l 5 r. przyznano jedno
świadczenie dla osoby odchodzącej na emerytulę. Decyzja pracodawcy zoslałi uzgodniona
z przedstawicielem załogi. Świadczenie przyznano zgodnie z regulaminem.

Bony towarowe dla emerytów i rencistów - byĘch pracowników
Zgodnie z § 5 pkt 1f regulaminu, warlośćbonu może wvnosić max. l 5 % minimalnego
wynagrodzenia. Jest on przyznawany bez uwzględnienia dochodlr. W 2015 r. przyznano
emerytom i rencistom bony w jednakowej wysokości t 80 zł. sporządzono listę osób, którym
wydano bony.

Świadczenie pieniężne z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia
zgodnie z § 5 pkt 19 regulaminu, wynosi ono max. 30 o% minimalnego wynagrodzenia i jest
przyznawabe wszystkim osobom zatrudnionym w zakładzie pracy, w wysokości uzależnionej
od dochodu na.jednego członka w rodzinie w 2014 r. zgodnie z tabelą dofinansowania
świadczeń z ZFSS na 2015 r.. wysokośó świadczeniawynosiła: 250 zł.240 zł.23O zł,220 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono przyznanie tej formy pomocy następującym pracownikom:
Borkowska Grażyna, Bulikowski Monika, Cap lwona, CieŚla Ewa, Kisała Ewelina, Kawalec
Krystyna, Kołojziej Ewa. Kruła Ewa, Kubik Matia, Kulikowska Elżbieta. Sporządzono
,,,1,ku, p.u"o*ników, którzy otrzymali świadczenie. Wysokośó pomocy została uzgodniona
z przedstawicielem załogi. swiadczenie pieniężne przyzfiarlo zgodnie z regulaminem.

PoĘczka na cele mieszkaniowe

5 pkt 3 a_b regulaminu " pożyczka mieszkaniowa może być przeznaczona na:
zgodnie z §"bułowę,
rozbudowę budyŃu mieszkalnego w częściprzeznaczonĄ na cele
ui t upno,
mieszkalne poż1 czkobiorc1.
b) remont lub modernizację domu mieszkalnego 1ub mieszkania w częścipIzeznaczone1 na
cele mieszkaIne pożyczkobiorcy.
pożyczka moze tyć udzielona osobom zatrudnionym w zakładzie placy co najmniej 5 lat (2
lata w przypadku poZyczki na remont lub modemizację), uprawnionym do korzy_stania
, funduŚ.,,. Wysokośćpomocy wynosi max. 8_krotność wynagrodzenia netto pracownika (6_
krotnośó w przypadku poz.vczki na remont lub modernizację) i nie więcej niż 50 %o wafiości
pozyczka na kupno,
kosztorysu 1ls dl" * przypadku pożyczki na remont lub modernizację).
budowę, .ożbudo*ę budynku może zostać udzielona jeżeli dochód gospodarstwa domowego
nie
na jedną osobę nie jest i.lzszy t^tiz 50 % minimalnego wynagrodzenia i osoba uprawniona
pożyczka
jest
jesi
właścicieiemiub współwłaścicieleminnego budyŃu mieszkalnego.
'z.wtacana
w okesie do 5 lat i oprocentowana w wysokości 1% od całościkwoty,
W 2015 r. została przyznanajedna pozyczka na budowę domu. pracownik złożyłpodanie
*'.az z następującymi źałącznikami:zaświadczenie o dochodach współmałźoŃa, poręczenie
pożyczki piż"źz pracowników \wM ze zgodą współmałżonka, pozwolenie na budowę,
Lorrto.y, prac sporządrony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, akt notarialny
własnościgruntu, oświadczenie o posiadaniu odpowiednich środków i przeznaczenil ich na
budowę. Decyzja pracodawcy o udzieleniu pożyczki została uzgodniona z przedstawicielem
załogi. Pożyczkę przyznalo zgodnie z regulaminem.

Kontrolującym przedstawiono zestawienie obrotów i sald za okes od 01.01.2015 r. do
3L12.ż015 r. do konta 135 oraz zestawienie obrotów i sald za okres od 0i.01.2015 r. do
31.12.2015 r, do konta 851_01. operacj e związane z gospodalowaniem środkami ZFśS
w 2015 r, zostały rzetelnie odzwierciedlone w księgach rachuŃorłych.
W trakcie kontroli wykryto następrtjące nieprawidłowości:
1) Zawarcie w regulaminie postanowień niezgodnych z przepisami ustawy o ZFSS:
_ § 2 ust. 5 .,osoby zatrudnione w zakładzie pracy w niepełnym wymiarze cZaSLl pracy
przyztrawane świadczenia proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy",
otrzymllą
-s
_5
pr.t'iu, t _ zdania wskazujące jako osoby uprawnione do uzyskania pożyczki na cele
*iesziarriowe osoby zatrudnione w zakładzie pracy co najmniej 5 lat (a w przypadku
pożyezki na remont lub modernizację 2 lata),
- 5 l ust, 1 pkt b_d ,.Przy przyznas,łaniu świadczeń w ramach działalnościsocjalnej bietze się
pod.r*ugę w następującej kolejności: staż pracy u pracodawcy, wiek powyżej 55 lat, osoby
najdłużej nie korzystające z Funduszu".
_ § q uri. 3 .,Wymienione usługi i świadczenia w zakresie różnych form wypoczyŃu mogą
być finansowane z 1undrrszu, jeżeli są świadczone wylącznie na terenie kraju',
Zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 ustawy o ZFśS.przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz
rłlsokośćdopłat z funduszu uzależniasię od sytuacji życiowój, rodzirrnej i materialnej osoby
przy czym zasady
uprawnionej io korzystania z funduszu. Jest to tzw. kryterium socjalne,
i waruŃi korzystania z usług i świadczeń flnansowanych z funduszu, z uwzględnieniem

knterium socjalnego. oraz zasady przeznaczaria środków funduszu na poszczególne cele
i rodzaje działalnościsocjalnej okeślapracodawca w regulaminie.
zapisy tego ńgulaminu
nie moga bl,ć jednak mniej korzystne dla osób uprawnionych niż przepisy
ustuiry, zlt". ni"
jest

moźlirve uzależnianie ptzyznawania świadcźeńod kryteriów poruro.;ut,-,y.ń. takich jak:
staż pracy, częstotliwośćkorzystania z funduszu, miejsce korzystania ze
śrriadczeń,
2) przyznanie wszystkim emerytom i rencistot-l-t bonów o.jednakow.ej wartości, bez ich
rł cześrriej szego uzależnienia od s}tuacji
ej i ńaterialn
3) Przeznaczenie środków ZFŚS na cel
ę w definicji
zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy lzn. na poż
b zatrudrrion
emeryturę. zgodnie z tym przepisem działalrrościąsocjalną są usługi świadczone
przez

..Jmlal czasu pracy,

d,ziałal
kluba
OraZ

ato wej ,

owanej
owania

lub

bezzwrotnej pomocy na cele mieszk
W zaklesie tym nie mieści się pożegnanie osó
4) Nieprzekazanie w ustawowym terminie tj.
pełnej kwoty odpisu tj. |O4 882.29 zł.
podsumowanie

W wYniku Przeprowadzonych
.
oceniona pozytywnie

czynrrości kontrolowana działalnośćDpS została

z nieprawidłowościami.

Protokół niniejszy zawierający

sześó
egzemplarzach, z przeznaczeniem dla..

stron sporządzono

w

dwóch j ednobrzrniących

Dyrektora Domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym
wieku oraz osób
Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowii,
- Zauądzającego kontrolę
- Dyrektora MOPS w Rzeszowie.
-

_.

W dniu23.1ł, ło(&,jeden egzemplarz został przekazany Dyrektorowi jednostki
kontrolowanej do podpisania, który został pouczony ó przysług.,.jącyń
mu prawie #nń;"nlu
umotywo wanych zastr zeżęi.

Rzeszów,

Protokół podpisuję bez zastrzeżeń
+

l

Niepotrzebne skeślić.

Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej
Podpisy osób kontrolujących:

jm

l)u lrli t li arrcelar,5.j tr1.
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Rzeszów, 30 listopada 2016 r.

Pan Wiesław Woloszyn

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla
Osób w PodeszĘm Wieku oraz Osób
Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

W dniu 19 pńdziernika 2016 r. pracownicy Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej
w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę problemową w Domu Pomoc1, Społecznej dla Osób
w podeszłym wieku oraz osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie. celem kontroli
była ocena prawidłowościgospodarowa.nia środkami zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w okresie od dnia 01,01.2015 r. do 31.12.2015 r. Ustalenia kontroli zawańo
w protokole KW-081-18/16, podpisanym przez Pana w dniu 23 listopada 2016 r.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1) zawarcie w regulaminie postanojłień niezgodnych z przepisami ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - dalej ustawa o ZFŚS (Dz. U.
z2016 r., poz. 800 j.t.),
2) przyznanie wszystkim emeĘ4om i rencistom bonów o jednakowej warlości,bez ich
wcześniejszego uzależnięnia od sy,tuacj i źyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej,
3) Ptzeznaczenie Środków funduszu na cel niemieszczący się w definicji działalnościsocjalnej
zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o zFśstzn. na pożegnanie osób zatrudnionych odchodzących
na emeĘłurę,
4) nteprzekazanie w ustawowym terminie tj. do końca września2015 r. na rachunek funduszu
pełnej kwoty odpisu tj. 104 8&2,ż9 zł.
W związku z powyższymi ustaleniami kieruję do Pana Dyrektora następujące zalecenia:
1) wyeliminować z regulaminu postanowienia niezgodne z przepisami ustawy o ZFŚS,
2) przyznanie pomocy w formie bonów towarowych uza|eżniaó od sy.tuacj i życiowej,
rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu,
3) środkifunduszu przeznaczać rłyłącznie na cele mieszczące się w definicji działalności
socjalnej zawul:ej w ań. 2 pkt i ustawy o ZFŚS,
4) równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń przekazywać na rachunek baŃowy
funduszu w terminach określonych w ar1. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

o

realtzacji 1ub odmowie wykonania zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę
mnie poinformować w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

D

\[.l
l

tei/ffix 86_-ą6-ż8 7. tjń-_35-,t33

Rzeszórr, l9 grudnia

20 l ór.

Pan Jacek Gołubowicz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26
w Rzeszowie

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 listopada 20l6r.

zr-rak

KW-081-18/16

wykazane w wystąpieniu pokontrolnyrn zalecenia zostały w całościrvykonane, tj.:
1

,

wyeliminowano z regulaminu Funduszu Świadczeń socj alnych postanowienia

niezgodne

2,

z

przepisami ustawy

a środki funduszu

przeznaczone zostaną

wyłącznie na cele mieszczące się w definic.ii działalnościsocjalne.| zawartej w
art.2 pkt 1 ustawy o ZPŚS
przyznanie świadczeniapieniężnego lub bonu

z okazji Świąt wielkanocnych,

Bożego Narodzenia dla byłych pracorvników elnerytów

3.

i

rencistów

uzależniono od dochodu na członka w gospodarstwie domowym.

zwrócono uwagę pracownikowi

o

terminowym przekazywaniu odpisów

i

zwiększeń na rachunek bankowy tunduszu rł, tenninie określonvm rv
ust.2 ustaw) o ZrŚS.

Z powazanietr-t

ar1.6

