Warszawa, 6 marca 2012 r.
Departament Kontroli i Nadzoru
MNiSW-DKN-WKR-1952-3669-6/JJ/12

RAPORT
z kontroli WyŜszej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie w zakresie
prawidłowości wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów finansowanego z budŜetu państwa w latach 2009-2010.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie postanowienia nr 36/KSzW/2011 Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 26 września 2011 r.
1. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów, finansowanego z budŜetu państwa w latach
2009- 2010.
2. Kontrolę przeprowadzili:
 mgr Janusz Jagliński – radca Ministra w MNiSW,
 ekspert finansowy.
3. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:
 dr inŜ. Tadeusz Szmidkta – Rektor WS Zarządzania Personelem;
 Kwestor;
 członek Komisji Stypendialnej.
4. Załącznikami do raportu są:
 protokół eksperta finansowego;
 opinia Departamentu Finansowania Szkół WyŜszych do protokołu z kontroli;
 opinia Departamentu Finansowania Szkół WyŜszych do Regulaminu pomocy
materialnej;
 wyjaśnienia uczelni do protokołu z kontroli.
5. Ustalenia kontroli:
 Dotacja na pomoc materialną dla studentów wynosiła:
• w 2009 r. – 148,5 tys. zł.,
• w 2010 r. – 81,2 tys. zł.;
 Odsetki od niewykorzystanych środków pienięŜnych powiększały fundusz pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów;
 Przekroczono o 810,10 zł. dopuszczalne obciąŜenia określone w art. 103 ust. 6
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (0,2% dotacji) przeznaczone na
pokrywanie kosztów ponoszonych przez uczelnię w celu realizacji zadań
związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów, w tym: w 2009 r.
o 234,50 zł., w 2010 r. o 575,60 zł.;
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 Wypłaty świadczeń w latach 2009-2010 dokonywano z naruszeniem art. 184 ust. 3
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym, tj. nie co miesiąc;
 Uczelnia w okresie objętym kontrolą, tj. 2009 r. i 2010 r. nie wydawała decyzji
w zakresie przyznanej przez Komisje Stypendialne pomocy materialnej. PowyŜsze
decyzje są wymagane na podstawie art. 177 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyŜszym;
 Student o numerze albumu nr 896 otrzymał w 2009 r. zawyŜone o 905,00 zł.
stypendium socjalne;
 W 2009 r. naruszono art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyŜszym, przekroczono wysokość przyznanych stypendiów za
wyniki w nauce o kwotę: 13.556,00 zł
 W 2010 r. naruszono art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyŜszym, przekroczono wysokość przyznanych stypendiów za
wyniki w nauce o kwotę: 21 365,00 zł.,
 Departament Finansowania Szkół WyŜszych zgłosił uwagi dotyczące
prawidłowości zapisów Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom
Uczelni.
6. W zgłoszonych wyjaśnieniach uczelnia wskazała, Ŝe:
 Powołano zespół kontrolny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
w sprawie nieprawidłowości w procesie przyznawania i wypłacania pomocy
materialnej;
 Z dniem 1 października 2011 r. została wdroŜona procedura wydawania imiennych
decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania lub odmowy przyznania
stypendium lub zapomogi;
 Błędny podział kwot pochodzących z dotacji budŜetowej na stypendia socjalne
i stypendia za wyniki w nauce był wynikiem wadliwej interpretacji
obowiązujących aktów normatywnych;
 Nie przeznaczono środków pienięŜnych z dotacji na Ŝadne inne cele niŜ określone
w art. 173 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym;
 Przekazała na konto funduszu pomocy materialnej kwotę 810,10 zł stanowiącą
przekroczenie środków na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych
z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg w 2009 i 2010 r.
 Konieczność nagłego zwrotu kwot pienięŜnych istotnie przyczyniłaby się do
pogorszenia trudnej sytuacji finansowej Uczelni.
7. W wyniku kontroli wnioskuję o wystosowanie pisma pokontrolnego do WyŜszej Szkoły
Zarządzania Personelem w Warszawie z uwagami dotyczącymi konieczności:
 Przestrzegania postanowień art. 184 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyŜszym w zakresie wypłat stypendiów co miesiąc;
 Zwrotu na konto funduszu pomocy materialnej kwoty 905 zł. z tytułu zawyŜonego
stypendium socjalnego;
 Zwrotu do końca 2012 r. na konto funduszu pomocy materialnej kwoty 34 921 zł.
wydatkowanej z naruszeniem art. 174 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyŜszym wraz z późniejszymi zmianami;
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 Wykorzystania uwag Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa WyŜszego
przy opracowywaniu Regulaminu pomocy materialnej;
 Przekazania wyników przeprowadzonego postępowania w sprawie wyjaśnienia
nieprawidłowości w procesie przyznawania i wypłacania świadczeń z pomocy
materialnej dla studentów.
Zobowiązuje się Uczelnię do poinformowania Departamentu Kontroli i Nadzoru o realizacji
wniosków pokontrolnych do dnia 31 marca 2012 r.
Raport został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
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