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WYSTĄPIENIE PoKONTROLNE
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowejt
(dalej: Ustąwą o kontroli) w powiązaniu z art. 33 ust. 1 ustawy

z dnia27 lipca 2005

r.

Prawo

o szkolnictwie wyższym2 1dalei: (Istawy lub Prawo o szkolnictwie wyższyny', Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego3 (dalej: MNiSW lub Ministerstwo) przeprowadziło
w Uniweľsytecie Szczecińskim (dalej: Uníwersyteĺlub Uczelnia) kontrolę

w

zakresie

funkcjonowania systemu pomocy materialnej dla studentów finansowanej zbudŻetu państwa
w 201,3 r.

Zgodnie

zart.47 w związkuz art.46 ust. I i3

ustawy o kontroli, wobec niezgłoszenia

zastrzeŻen do Projektu wystąpienia pokontrolnego, przekazuję Panu Rektorowi wystąpienie

pokontľolne zawierające ustalenia i ocenę skontrolowanej działalnościwraz z zaleceniami.

1.

OCENA OGOLNA.
S

kontrolow aną działa|no ść Uniwers ýetu w z akľesi e

dla studentów finansowanej z budżetu w 2013 r.

z

fu nkcj

onowani a pomo cy m ateri alnej

uwzg|ędnieniem przyjętych krýeriów

legalności i rzetelności ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościamia.

' Dt. U. Nr 185, poz.lO92.
' Dz, U, z20l2 r., poz. 572 zpożn. zm'
3

Kontrolę przeprowadzili: Jeľzy Pľzybyłowski - główny specjalista w Departamencie Szko]nictwa Wyższego

MNisw oraz Jolanta Baranowska - biegła w zakresie finansów powołana do zespołu kontľolnego na
podstawie art' 33 ust, 3 ustawy z dnia 15 lipca 20l l r. o kontroli w administracji rządowej (Dz' U. Nr l85, poz.
1092). Czynności kontľolne prowadzono w okresie od l7 września2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
" MNisw stosuje ffzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z nieprawidłowościami,negatywna.
i Kontroli

ul" Wspólna 1/3. 00-529 Waľszawa

ĺc:ĺ.(22} h2Íł 23 84, fäks: {22) 5z9 26 9?,

e

-rnail: sekl'e ral'ĺal.dsw@naukł.gov.pl. www.traukn^gov.pl

Na ocenę pozytywną z niepľawidłowościamipľzede wszystkim rniały wpływ nieteľnrinowe
wypłaty styperrdiów za miesiąc pażdziernik i listopad 2013 t.
Ponadto stwieľdzono następujące niepľawidłowości:
opóŹnienia w powoływaniu Wydziałowych Kornisji ds' Pomocy Materialnej,
opóŹnienia w powoływaniu Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej

i odwoławczej

Kornisji ds. Pomocy Materialnej.
Pozýywnie ocenione zostały natomiast następuj ące kwestie:
wykorzystanie dotacji na pomoc mateľialną dla studentów zgodnie zprzeznaczeniem,
pełna identyťrkacja środków z dotacji,

pľowadzenie ewidencji księgowej śľodkówdotacji

i

wydatków dokonanych

z

tych

środków,

wyliczenie kwoty dochodu uprawniającego do otrzymaĺia pomocy materialnej zgodnie

z art.I79 Ustawy,
przYnawanie zapomóg zgodnie z art.I83 Ustawy,
aľchiwizowanie wniosków studentów o przyznanie sĘpendiów zgodnie z $ 4 pkt 1 ust. 9

rozporządzenia Ministľa Nauki

i

Szkolnictwa Wyższego w spľawie dokumentacji

przebiegu studiów,

wywiązanie się Uczelni z obowiązku przekazania do MNiSW spľawozdań dot. pomocy
materialnej dla studentów.

2.

USTALENIA KONTROLI.

2.1.Dotacja na pomoc mateľĺalna dla studentów została wydatkowana zgodnie
zprzeznaczenĺem. W związku z powyższym dzĺałalność
Uczelnĺ w tym zakresie
ocenia się pozytywnie.

Uczelnia dziaŁa

w

opaľciu o Statut przyjęty uchwałą Nľ 7812011 Senatu Uniwersytetu

Szczecińskiego z đnia29wľześnia2017 r.

W zakresie objętym kontľola obowiązywały następujące ľegulacje wewnętrzne dotyczące
przedmiotu kontľoli:

1. Regulamin

zasad

i trybu przyznawania pomocy materialnej dla

Szczecińskiego - ZarząđzenieRektoľa nr 42l20I2

2

z dnia7

studentów Uniwersýetu

września2OI2 ľ., zmienione

Zarządzenietn Rektoľa nr 74l20I3 z dnia 8 sieľpnia 2013 r. oľaz Zarządzeniern Rektora nr

94l20I3 z dnia 14 października 2013 ľ.

2.

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniweľsýetu
Szczecińskiego - Zarządzenie Rektoľa nt 43l20I2

z

dnia 10 września 2012 r' zmienione

Zarządzeniem Rektora nr 75l20I3 z dnia 9 sieľpnia Ż0I3 r.

3.

Zarządzenie Rektora nr 85l20I2

z dĺia 6 grudnia

2012 r. w sprawie ustalenia wysokości

stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniweľsytetu Szczecińskiego

w

roku

akademickim 201212013; na ľok akađemicki201312014 _ Zarządzenie Rektora nľ
II712013 z dĺia 11 grudnia 2013 r.

4.

nr 82l20I2 z dnía 27 listopada Ż0l2 roku w spľawie ustalenia
wysokości stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
ztýułu zamieszkania w domu studenckim Uniweľsytetu Szczecińskiego lub w innym
Zarządzenie Rektora

obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego' stypendium specjalnego dla

osób niepełnospľawnych oraz zapomogi

w roku

akademickim 20I2l20I3; na rok

akademickí20t3l20l4 - Zarządzenie Rektoľa nr II2|20I3 z dnia 25 listopada2}I3
Dotację na zadanía z:wiązane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów

na20l3 ľok w zakresie określonym w art.

173 ust.

r.

i doktorantów

I oraz w aľt. l99 ust I Ustawy przyznano

uczelni pismem nr DBF.WPM.6302.59.2013.MZ.II z dnia 19 kwietnia201'3 r. w wysokości

16568,3 tys. zł. Pismem nr DBF.WPM.6302.126.20I3.RZ.II

z dnia 11

grudnia 2013 r.

Studentów

i

zwiększono dotację do wysokości 16 959,I tys. zł.

Ewidencja księgowa Funduszu Pomocy Mateľialnej

dla

Doktorantów

prowadzona jest na koncie księgowym 853 _ fundusz pomocy materialnej dla studentów
według analityki zawartej w Planie Kont.

Bilans otwaľcia funduszu na dzieí l stycznia 2013 t. wynosi 1I 56162I,58 zł.
Zwiększenia funduszu wynoszą 23 080 672,44 zł i dotyczą:
otrzymaĺej dotacji na FPMS - 16 959 100,00 zł,
dotacja na stypendia ministra _ 260 000,00 zł,
sprzedaż usług i materiałów z

8%o

stawką

VAT - 347 576,20 zł,

inne przychody - 24 900,95 zł,
opłaty studentów zazakwaterowanie w domach studenckich - 4790 479,85 zł,
doraźny najem kwater w domach studenckich - 43 248,14 zł,
sprzedaż usług i mateľiałów z23oÁ stawką

VAT - 284
J

505,47 zł,

odsetki bankowe i od lokat - 370 861 ,83 zł.

Znniejszenia funduszu wynoszą 2Ż 496 425,97 tys. zł i dotyczą naliczeri:
stypendiów socjalnych studentów - 7 689 240,00 zŁ,
stypendiów specjalnych dla osób niepełnospľawnych studentów - 837 672,50 zł,
stypendiów ľektora dla najlepszych studentów - 6 212 840,00 zł,

zaponőg dla studentów - 156 875,32 zł,
stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia studentów - 238 000,00 zł,
stypendiów socjalnych doktorantów - 2I3 720,00 zł,
stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych doktorantów - 90 300,00 zł,
stypendiów rektora dla najlepszych doktorantów - 574 400,00 zł,
zapomőg dla doktorantów - 10 500,00 zł,
stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia doktorantów - 22 000,00 zł,
koszty utrzyľrrania domów i stołówek studenckich - 6 358 46I,2I zł,

koszty realizacji zadań związanych
i zapomőg

z

pÍzyznawaniem

i

wypłacaniem stypendiów

- 32 4Í6,94 zł.

Bilans zamknięcia funduszu nadzien 31 gľudnia 2013 r. wynosi 12145 868,05 zł.

Koszty rcalizacji zadafi związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów

i

zapomőg

kształtują się ponizej kwoty 33 918,20 zł stanowiącej 0,2Yo z 16 959 100,00 zł, co jest zgodne

z

art. I03 ust. 6 Ustawy.

Podział dotacji został dokonany pÍzez Prorektora ds. Studenckich
zuczelnianym organem Samorządu Studentów

i

w

poľozumieniu

Doktorantów reprezentowanym przez

Pľzewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Przewodniczącego Uczelnianej
Rady

S

amo rządu Doktoľantów.

Planowany podział środków dotacji spełnia załoŻenia wynikające

z

art. I03 ust. 3

í art. l74

ust.4 Ustawy.
Zgodnie ze Sprawozdanięm o pomocy materialnej

w 2013 roku (S-1

1)

i

socjalnej dla studentów

i

doktoľantów

uczelnia wkazaŁa według stanu na 30 listopada})I3 r.:

207 studentów otľzymujących zapomogę w okľesie od 01 .12.2012 r. do 30.ll.2073 r.,

l

332 studentów zakwaterowanych w domach studenckich,

I760 studentów otľzymujących tylko stypendium socjalne,
1

288 studentów otrzymujących tylko stypendium rektoľa dla najlepszych studentów,
4

254 studentów otľzymujących tylko stypendiunr specjalne dla osób niepełnosprawlrych,
270 studentów otľzymujących jednocześnie stypendium socjalrre i stypendiurn ľektoľa dla
naj

lepszyclr studentów,

79 studentów otľzymującyclr jednocześnie stypendium socjalne

i

stypendium specjalne

dla osób niepełnosprawnych,
32 studentów otrzymujących jednocześnie stypendium ľektoľa dla najlepszych studentów

i stypendiunr specjalne dla osób niepełnospľawnyclr,
12 studentów otrzymujących jednocześnie stypendium socjalne, stypendium rektoľa dla
najlepszych studentów oľaz stypendium specjalne dla osób niepełnospľawnych.

Zapisy na koncie 853 _ fundusz pomocy materialnej dla studentów wskazują' że środkitego
funduszu wydatkowane były zgodnie
fi

z

przeznaczeniem _ na stypendia

i

nie były z niego

nansowane wydatki bieŻące Uczelni.

2.2. Identyfikacja śľodkówotľzymanych z dotacji, pľowadzenie wyodrębnĺonej
ewidencji ksĺęgowej śľodkówdotacji i wydatków dokonanych z tych śľodków
pľzebiegały w sposób pľawidłowy. W związku z powyższym działalnośćUczelni
w tym zakľesie ocenia się pozytywnie.

Uczelnia posiada wyodľębniony rachunek bankowy do obsługi śľodkówpomocy mateľialnej

dla studentów

i

doktorantóws. Informacja o wydzielonym rachunku została ptzekazana do

z dnia 19 paździeľnika 2005 r.
Nauki pismem nr E-DEIV-043012006 z dnia

Ministerstwa Edukacji Narodowej pismem nr R]I7l2005
W odpowiedzi Ministerstwo Edukacji
6 stycznia 2006

r.

poinformowało,

i

iŻ zgodnie z

obowiązującymi przepisami dotacje

przekazywane są na podstawowe rachunki bieŻące szkół wyższych.

W

obecnej sýuacji dotacje przekazywane są na ľachunek bieżący ucze1ni6,

z

którego

dokonywane są refundacje na wyodľębniony rachunek pomocy materialnej.

odpowiadające konto księgowe rachunku wyodrębnionego to 132-0800329l FPMS.

Bilans otwarcia rachunku wyodrębnionego na dzieí I stycznía 2013 r. wynosi
12927 509,66zł. i jest zgody z saldem początkowym wyciągu bankowego nr 0001/2013
zďnia

5

6

1

stycznia 2013r.

Rachunęk prowadzony w Banku PKo s.A. IIlo w Szczecinie, nr 61124039271
86lząosgzl1 1 1 loooo4o9 90732.
5

1

l l00loo8oo3291

Bilarrs zarrrknięcia na dzieí 3l gľudrria 2013 ľ. wynosi I 974 168,03 zł i jest zgodny z saldem

koticowyrr wyciągu bankowego nľ 0Ż2412013 z31 gľudnia 20I3r.

Ewiderrcja księgowa Funduszu Pomocy Mateľialnej

dla

Studentów

i

Doktorantów

pľowadzona jest na koncie księgowym 853 według analityki zawartej w Planie Kont.

Z

uwagi na to,

iz

analrityka konta 853 na pierwszym poziomie sumującym okľeślamiejsca

powstawania kosztów, czyli wydziały i domy studenckie, na któľych księgowane są zaľówno

zwiększenia jak

i

zmniejszenia oraz kieľunki otľzymanych dotacji

i ich wykorzystanie,

w związkuzpovłyŻszym obroty bieŻące po stronach wN i MA są zaryŻone i wynoszą:

wN _ I52 923
MA _

659,53 zŁ,

153 507 906,00 zŁ.

Taki sposób ewidencji utrudniaj ednoznaczne okľeśleniezwiększeń i zmniejszeń funduszu7.

2.3, KwoĘ dochodu upľawniającego do otľzymania pomocy materialnej zostaĘ
wyliczone pľawĺdłowo,tj. zgodnie z art. L79 Ustawy. W związku z powyższym
działalnośćUczelnĺ w tym zakľesie ocenia się pozytywnie.

Ustalona w uczelni wysokośó dochodu upľawniająca do otrzymania stypendium socjalnego na

rok akademicki 201212013 wynosiła 700,00 zł i była zgođĺaz Zarządzeniem Rektora nÍ
48l20I2 z dnia 28 wľześnia2012ľ. Ustalona w uczelni wysokośó dochodu uprawniająca do
otrzymanía stypendium socjalnego na ľok akademickí 201312014 wynosiła 750,00 zł i byŁa

zgodnazZarządzeniem Rektoraĺlĺ 93l20I3 z dnia8 pażdziemikaZ}I3 r.

obie waľtościmieszczą się przedzíałach ustalonych na podstawie aľt. 179 ust. 2 i 3 Ustawy
592,80 zł _ 850,20 zł).
Według Infoľmacji na temat pomocy materialnej dla studentów

i

doktorantów

w 2013

r.

na dzieí 30 listopada 2013 r. zgodna jest
zZarządzeniem Rektoľa Nr II2|20I3 z dnia 25 listopada 2013 ľ. w sprawie ustalenia

miesięczna wysokośó świadczeń wg stanu

wysokościstypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu
zamieszkania w domu studenckim Uniweľsytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż

domy studenckie Uniweľsytetu Szczecińskiego, stypendium specjalnego dla
niepełno sprawnych

7

'V,I związku

Pomocníczych.

z

or

osób

az zapomo gi.

powyższym badając obszar opierano się na Zestawieniu obrotów
6

i

sald kont Ksiąg

Kwoty powyzsze są zgodne z kwotami okľeślonyrrriw $
Ministl"ów z

dlia l7 lipca 20]2 r. w,sprűwie

1

pkt. 1 lit. b ľozporzĺ1dzenia lłatĺy

zweryJilcow'ttnych krylteriĺiw dochodou,ych oruz

lał,tll ,ślłiĺĺcĺc:zeń
pieniężnych z polllĺlc1) Społeczneig , w związku z aľt. 179 ust. 3 Ustawy'

2.4. Wyplaty stypendiów za miesiąc październik i listopad

byĘ ľealizowane
w teľmĺnie.Przyczyną powyższego są błędne zapisy Regulaminu zasad i trybu
przyzn^wania pomocy mateľĺalnej dla studentów Uniweľsytetu Szczecińskiego.
osobami odpowĺedzĺalnymi za powyższe są Rektor Uczelni oraz Pľzewodniczący
Uczelnianej Rady Samoľządu Studenckiego. opóźnienia w powoľywanĺu
Wydziałowych Komisji ds. Pomocy Mateľialnej skutkowaĘ opóźnieniami
w pľacaclr komĺsji w zakľesie rozpatľywania wniosków studentów, wypłat
stypendiów socjalnych i specjalnych dla osób niepełnospľawnych. osobami
2013 r. nie

odpowiedzialnymi za powyższe są Pľoľektoľds. Studenckich, Dziekani Wydzialów
oľaz WydzĺałoweRady Samoľządu Studenckĺego. opóźnienia w powoływaniu
Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Mateľialnej i odwoławczej Komisji ds. Pomocy
Mateľĺalnej skutkuje opóźnienĺami w zakľesie ľozpatrywania wniosków i wypłat
sĘpendĺów ľektora dla najlepszych studentów. Osobamĺ odpowiedzĺalnymi za
powyższe są Rektoľ oraz Pľzewodniczący Uczelnianej Rady Samoľządu
Studenckiego. w związku z powyższym dzĺałalność
Uczelni w tym zakresie ocenĺa
sĺę negaĘwnie.
zasad i trybu przyzĺawania pomocy materialnej dla studentów
',Regulamin
Uniwersytetu Szczecińskiego''. Regulamin został zaakceptowany przez reprezentanta

Uczelnia posiada

Samorządu Studenckiego

w

osobie

_ Przewodniczącej Uczelnianej Rady

Samorządu Stuđenckiego'co jest zgodne z zapisami art. 186 ust. I Ustawy.
Zgodnie z zapisami s 26-28 ww. Regulaminu w Uczelni działają:

Wydziałowe Komisje ds. Pomocy Mateľialnej,

Uczelniana Komisja ds. Pomocy Materialnej

i

odwoławcza Komisja ds. Pomocy

Materialnej.

Wydziałowe Komisje ds. Pomocy Mateľialnej zostały powołane

na rok

akademicki

201312014 w listopadzie2013 r.:

WKdsPM Wydziału Prawa i Administracji _

WKdsPM Wydziału Nauk o Ziemi

5 listopada 2013 r.,

_ 26

listopada 2013 Í.) powołana w oparciu

o nie obowi ązuj ące Zaruądzenie Rektora,

WKdsPM Wydziału Humanistycznego _ 14listopada}}l3 r.,
WKdsPM Wydziału Filologicznego _ 21 listopada2013 t.,
t

D". U. poz.823
7

WKdsPM Wydziału Biologii _ l6 listopada2013

r.

Powołanie Wydziałowyclr Komisji ds. Pomocy Materialnej na ľok akadenricki 201312014
w

w
socjalnych i

wyżej wymienionych terminaclr skutkuje opóźnieniami

wniosków studentów

i wypłat styperrdiów

zakľesie rozpatrywania
specjalnych

dla

osób

niepełnospľawnych.

Uczelniana Komisja ds. Pomocy Materialnej i odwoławcza Komisja ds. Pomocy Materialnej
zostały powołane :
na ľok akademicki201212013 Zarządzeniem

Rektoranr 84l20I2 z dnia 6 gľudnia 2012 r.,

na rok akademicki 20I3l20I4 Zarządzeniem Rektoľa nľ II4|20I3

z

dnia 27 listopada

2013 r.

W pľzypadku powoływania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Mateľialnej i odwoławczej
Komisji ds. Pomocy Mateľialnej oÍaz Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej
Wydziału Filologicznego brak jest infoľmacji o przedstawicielach uczelni w składzie komisji,
co nie pozwala stwierdzió, czy warunek zawarty w aľt. 177 ust. 2 i 3 Ustawy został spełniony.

Ponadto powołanie Uczelnianej Komisji ds' Pomocy Materialnej w wyŻej wymienionych
terminach skutkował opóŹnieniami w zakresie rozpatľywania wniosków i wypłat stypendiów
rektoľa dla najlepszych studentów.

Zapisy regulaminu ujęte w $ 4 pkt 59 mówiące o teľminach wypłat stypendiów są niezgodne

zuregulowaniami zawartymi w art. 184 ust.3 ustawy, któľy jednoznacznie wskazuje na
comiesięczne wypłaty stypendiów.

Sprawdzono dokumentację stanowiącą podstawę

đoprzyznania w semestrze zimowyľr

i letnim roku akademickiego 20I2120t3 oraz zimowym roku akademickiego 201312014:
świadczeń pomocy materialnej d|a cudzoziemców (komp1etnie),

stypendiów specjalnych

dla osób

numerach albumu: 206664, I7 5488,

niepełnospľawnych studentom

17 9

o

następujących

539, 205 I 47, 19 6520,

stypendiów socjalnych, stypendiów socjalnych
zakwaterowania, stypendiów specjalnych

w

zwiększonej wysokości z tytułu

dla osób

niepełnospľawnych, stypendiów

ľektora dla najlepszych studentőw oraz zapomőg:

9

Świadczenia z funduszu pomocy mateľialnej dla studęntów wypłacane są co rniesiąc z zasÍrzeŻeniem, że
świadczenia za miesiące pażdziemik i listopad rvypłacane są z wyľównaniem w miesiącu gľudniu.
8

a)

studentom, otrzymującym więcej niż jedno świadczenie, o następującyclr nunreľaclr

albumu:196969,194216,176447,183394,200954,201523,789736,182106,196314,
196Ż]0, 183222,

b)

studentom, studiującym na

kilku kierunkaclr, o następujących nunreľach

184090, 189123,r79r99,193964,192171,190602,178868,

alburnu:

199494,184448,r76240,

183682,199592,

c)

studentom, ktőrzy ukończyli jeden kierurrek studiów (pieľwszego stopnia)
i kontynuują naukę na drugim kierunku studiów (drugiego stopnia), o następujących

numerach albumu: 183196, 170569, 194347, 2040L4, 184679, 156292, 184320,
t7 17 54, I 848

1

I, 203934.

Z aĺa|izy list wypłat wynika, iż stypendia za pażdziernik i listopad 2013

r. wypłacone zostały

w grudniu 2013 rokuro.

Art. 184 ust. 3l| Ustawyjasno wskazuję na to, Że stypendia powinny byó wypłacane co
miesiąc. 'W zawiązku z powyŻszym wyjaśnienia Uczelni w tym zakresie nie mogą byó
uznane.

2.5. Zapomogi w okľesie objętym kontľolą byĘ przyznawane pľawidłowo' tj. zgodnie
z art. l83 Ustawy. W związku z powyższym działalnośćUczelni w tym zakľesie
ocenia się pozytywnĺe.

Zgodníe z Regulaminem ząsąd

i

trybu przyznawania pomocy materialnej dlą studentów

Uniwersytetu Szczecińskiego zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który

zpÍzyczyn losowych zĺa|azłsię przejściowow tľudnej sytuacji materialnej . Ptzez zdarzenie
losowe naleŻy rozumieó: poważny uszczeľbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą
vłyŻszą lub pľzestępstwem, cięŻką choľobę studenta lub członka jego rodziĺy, powodującą

koniecznośćponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków, zgon czŁonka lub członków

l0

Uczelnia złoŻyławyjaŚnienia na tą okoliczność, infoľmując, żejest to uľegulowane w Regulaminie zasad
przyznawania pomocy mateľialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego orazŻe łľ'spólna zqsąda
ta zostala przyjęta z Uczelnianq Radq Samorzqdu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego i jej konsehłencjq

iĘbu

jest wydłużonytermin skłądanią wniosków przez studentów, tj. do końca październiką.
W ocenie samorzqdu jest to koľzystne dlą studentów naszej Uczelni, którzy dzięki temu najqwydłużony czas na
zebranie wszyslkich dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia socjalne orąz uregulowanq
sytuację doýczqcq ząliczenia poprzedniego roku akademickiego niezbędnq do ubiegania się o stypendium
reklora. 14ĺ miesiqcu listopadzie następuje wyliczanie sýpendiów i przygotowanie procedury wyplaý, która
n,astępuje z wyrównaniem zq poprzednie miesiqce na poczqtku grudnia.
" Stypendia' o których mowa w art. 773, wypłacane są co miesiąc z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia wypłacanego jednorazowo, nie póŹniej niż do 15 grudnia danego roku.

9

rodzilry, zwłaszcza jednego lub obojga ľodziców, nagłą utľatę lub rragłe dotkliwe
zmniejszenie stałych fuődeł doclrodu w ľodzinie studenta.

Zgodĺie ww. Regularrrinern student może otrzymaó Zapomogę dwa ruzy

w

roku

akadernickirn, co zgodne jestz zapisami art. 183 ust.2 Ustawy.

Zgodnie ze Sprawozdanienl o pomocy materialnej

i socjalnej dla studentów i doktorantów

w20]3 r. (S-11) Uczelniawykazała według stanu na 30 listopada2013 r.20] studentów,
którym przyznano zapomogę w okresie od 1 gľudnia2}I2 r. do 30 listopada 2013 r.
Studenci Uniweľsytetu Szczecińskiego nie otľzymywali zapomőg więcej niż dwa razy w roku
akademickim.

Szczegółowej analizie poddano
Zapomogę' 10 wniosków

i

i

20 wniosków

studentów

oraz decyzji przyznających

decyzji pľzyzĺających ĺajniższezapomogi oraz L0 wniosków

decy zji pr zy znaj ących naj wyŻsze zapomo gi.

2.6. Wnioski studentów o przyznanie stypendĺum byĘ popľawnie aľchĺwĺzowanie
w teczce akt osobowych studenta, tj. zgodnie z s 4 pkt 1 ust. 9 rozporządzenia
MinÍstra Naukĺ ĺ SzkolnictwaWyższego w spľawie dokumentacjí pľzebiegu studiów.
W związku zpowyźLszym działalnośćUczelni w Ęm zakľesie ocenia się pozytywnĺe.

Zgodnie z $ 4 pkt 1 ust. 9 rozporządzenia Ministĺa Nauki i SzkolnictwaWyŻszego w sprawie
dokumentacji pľzebiegu studiówl2 lJczelniazakładateczkę akt osobowych studenta, w której

pľzechowuje się m.in. dokumenty dotyczące pÍzyznania studentowi pomocy materialnej.

Analiza dokumentacji przyznawania pomocy mateľialnej studentom znajďująca

się

w teczkach akt osobowych studentów pozwala stwierdzić, Że w przypadkach, gdy student

występował o pomoc mateľialną, to składałon odpowiedni wniosek zgodny ze wzorcm
zamieszczonym

jako załącznik do

Regulaminu zasad

i

trybu przyznawania pomocy

materiaĺnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Poĺadto stwierdzoÍLo) że wnioski są
archiwizowane w tęczce akt osobowych studenta.

|2

Rozporządzenie Ministľa Nauki i Szkolnictwa'|NyŻszego
przebiegu studiów (Dz' U . nr 20l poz. 1 l 88).
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z

dnia 14 września2011 r. w sprawie dokumentacji

2.7. Uczclnia rvyrviązala

się z obowiązku prze|<azania do MNiSw In.fbľmacji na tentat
pon,ocy materiąInei dla studentów i. doktorantĺilll w 20I3 ľ. wrłz Ze spra\Yozdanianri
na temat pomocy mateľialnej dla studentów i doktorantólv. w związl<u
z polvyższym dzialalnośćUczelni w tym zakľesie ocenia sĺę pozytyrvnie.

Pismem

z

dnia 16 grudnia 2013 r. znak DBF.WPM.6302.I28.}0I3.RZ, MNiSW poleciło

Rektorom szkőł wyŻszych wypełnienie

i

przesłanie

w teľminie do 2] gľudnia 20L3

r.

Informacji na temat pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w 20I3 r. według stanu

na đzięÍl30listopada2013 r. wtaz z kopiami przekazywanych do GUS spľawozdań. Do dnia

27 grudnía Ż0I3 r. Wymagane dokumenty zostaŁy wysłane przez Uczelnię pismem
20 grudnia

Ż0I3 r. Spľawdzono zgodnośćdanych podanych vĺw. Infoľmacji

z

z

dnia

dan5rmi

wykazanyrni w sprawozdaniach S-10 i S-1l, nie stwierdzając rozbieżności.
Ponadto Uczelnia przekazała sprawozdanie F-}]/s - Sprawozdanie o przychodach, kosztach

iwynilcu finansowym szkół wyższych za

rok 2013' Dane wynikające ze

dotyczące Funduszu pomocy materialnej dla studentów

i doktoľantów wynikają z ewidencji

analitycznej pľowadzonej pľzez uczelnię na koncie księgowym 853

Materialnej Studentów

i

sprawozdania

_ Fundusz

Pomocy

Doktorantőw, za wyjątkiem pozycji 0Ż na waľtość10 388'0 tys. zł

z

ipozycji 30 na wartość11 185,1 tys. zł, które nie wynikają

ewidencji analitycznej

konta 853.

Pozycja 02 dotyczy stanu funduszu na początek ľoku z dotacji z budżetu państwa, pozycja 30
dotyczy stanu funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

z

dotacji zbudŻetu państwat3.

Złożonęwyjaśnienia Uczelni, w tym zakresie zostały uwzględnione.

3. ZALECENIA.
Bioľąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art.46 ust. 3 ustawy o kontroli zalecam
Panu Roktorowi:

dokonywanie wypłat stypendiów

w

teľminach, zgodnie

z

regulacjami zawartymi

w aľt. 184 ust. 3 Ustawy,
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Uczelnia złoŻyławyjaśnienia dotyczące stanu funduszu pomocy materialnej pochodzącego z dotacji z budżetu
państwa, z których wynika, że Zintegrowany system Infoľmaýczny ,,Energia" wykorzysty+lląny przez
(Jniweľsytet Szczeciński do prowadzenia ewidencji lcsięgowej wykazuje stan funduszu pomocy materialnej dla
studentów i doktorąntów w jednej lałocie. Na potrzeby sprawozdawczości z ogólnego stanu funduszu pomocy
mateľialnej dlą sludentów i doktorąntów wyodrębniono stan tego funduszu wyłqcznie z dotacji z budżetu
państwa. Iľyliczenie zostąlo wykonane w oparciu o dane z analityki ksiqg rachunkov,rych zgodnie z przepisami
ąľt' ] 03 ust. 3 i 6 ustawy Prąwo o szkolnictwie wyższynl.
11

powoływanie Wydziałowych Komisji ds. Ponrocy Materialnej oraz Uczelniarrej Korrrisji

ds. Pomocy

rrrateľiälnej i

odwoławczej Komisji

umożliwiaj ącyclr właściwypľoces przy znaw

ani a

ds' Pomocy w

tenrrinach

i wypłacani a stypendiów,

dostosowanie Regulanlinu zasad i trybu przyznawania ponlocy materialnej dla studentów
(Jniwersytetu Szczecińskiego do aktualnie obowiązujących pľzepisów prawa

w zakresie

niepľawidłowościwskazanych przedmiotowym Wystąpieniu pokontrolnymi.
Zgođniez art. 49 ustawy o kontroli, pľoszę o poinfoľmowanie Ministľa Nauki

WyŻszego

o sposobie wykonania

niewykorzystania albo

o

i Szkolnictwa

zalecen, wykoľzystania wniosków lub pÍzyczyĺ7ach ich

innym sposobie usunięcia stwierdzonych niepľawidłowości,

niezwłocznie, jednak nie póŹniej

niz 30 dni od

otrzymania niniejszego Wystąpienia

pokontľolnego.
Jednocześnie infoľmuj ę, że zgodníe z art. 48 ustawy o kontroli od Wystąpienia pokontrolnego
nie pľzysługują śľodkiodwoławcze.

z nu, lil

ts

Mĺnister Nauki i Szkolnictwa

T2

NIJ

