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Wykaz skrótów i pojęć uŜywanych w Informacji 

 

CKE  - Centralna Komisja Egzaminacyjna 

FADN - System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych 
z Gospodarstw Rolnych (Farm Accountancy Data Network) 

j.s.t. - jednostka samorządu terytorialnego 

KCER, Centrum - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 

MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

MENiS - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 

Minister RiRW - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

MRiRW - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

PINB - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

SIO - System Informacji Oświatowej 

u.f.p. z 2005 - ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

u.f.p. z 2009 r. - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

u.o.n.d.f.p. - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

u.o.r. - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

u.p.z.p. - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych 

u.s.i.o. - ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji 
oświatowej 

u.s.o. - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

UE - Unia Europejska 

UZP - Urząd Zamówień Publicznych 

WPR - Wspólna Polityka Rolna 

ZSCKR, zespół, 
zespół szkół 

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

ZSZ - Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Temat kontroli  Funkcjonowanie szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

1.2. Numer 
kontroli  

P/10/112 

1.3. Cel i zakres 
kontroli  

Celem kontroli była ocena funkcjonowania szkół rolniczych 
prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 
2008-2010 (I półrocze)1. Ocenione zostały: 

− realizacja zadań oświatowych i statutowych, praktyczne 
przygotowanie do wykonywania zawodu oraz przydatność 
kwalifikacji zawodowych dla wymagań zmieniającego się 
w rolnictwie rynku pracy, 

− prawidłowość wykorzystania środków publicznych, 

− skuteczność nadzoru sprawowanego przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi nad działalnością podległych jednostek 
szkolnictwa rolniczego. 

1.4. Uzasadnienie 
podjęcia 
kontroli  

Kontrola planowa, koordynowana, przeprowadzona z inicjatywy 
NajwyŜszej Izby Kontroli. Jej podjęcie uzasadniały interpelacje 
poselskie poruszające problemy dotyczące atrakcyjności kształcenia 
w zawodach rolniczych oraz działań podejmowanych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz odzyskania przez 
szkolnictwo rolnicze prestiŜu adekwatnego do znaczenia całej 
produkcji rolniczej, a takŜe wyniki kontroli wykonania budŜetu 
państwa w części 32 - Rolnictwo, w dziale 801 - Oświata 
i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza, przeprowadzonych przez NajwyŜszą Izbę Kontroli 
w 2008 r.2, 2009 r.3 i 2010 r.4.  

Kontrola została przeprowadzona w 21 jednostkach5, tj. w: Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz 19 zespołach szkół 
rolniczych w 7 województwach - na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli6, w oparciu o kryteria kontroli określone w art. 5 ust. 1 tej ustawy, 
tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działań jednostek objętych kontrolą7.

                                                 
1  W przypadkach uzasadnionych potrzebą zbadania całości zagadnienia, kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2007 r. 
2  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 r. budŜetu państwa w części 32 - Rolnictwo, części 33 - Rozwój Wsi, 

części 35 - Rynki rolne, części 62 - Rybołówstwo oraz wykonania planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa maj 2008 r. (Nr ewid. 120/2008/P07120/KSR). 

3  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2008 r. budŜetu państwa w części 32 - Rolnictwo, części 33 - Rozwój Wsi, 
części 35 - Rynki rolne, części 62 - Rybołówstwo oraz wykonania planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa maj 2009 r. (Nr ewid. 75/2009/P08120/KSR). 

4  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2009 r. budŜetu państwa w częściach: 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój Wsi, 
35 - Rynki rolne, 62 - Rybołówstwo oraz wykonania planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa maj 2010 r. (Nr ewid. 97/2010/P09115/KSR). 

5  Wykaz skontrolowanych jednostek zamieszczono w załączniku 5.1. do Informacji. 
6  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., zwanej dalej ustawą o NIK. 
7  Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 7 września do 16 grudnia 2010 r. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
funkcjonowanie szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w latach 2008-2010 (I półrocze)8.  

W okresie objętym kontrolą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo wywiązywał 
się z realizacji zadań wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty9, dotyczących przejmowania od jednostek samorządu terytorialnego zespołów szkół 
rolniczych, tworzenia nowych szkół oraz placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, a takŜe z zadań organu nadzoru pedagogicznego. Krajowe Centrum Edukacji 
Rolniczej w Brwinowie realizowało zadania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych. 

Jednym z głównych celów przejęcia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół 
rolniczych było utworzenie wzorcowych placówek, wyznaczających i utrzymujących 
standardy kształcenia rolniczego, dysponujących wykwalifikowaną kadrą, nowoczesną bazą 
dydaktyczno-produkcyjną i dobrym wyposaŜeniem technicznym, przygotowujących 
absolwentów do podjęcia pracy w sektorze rolno-usługowym. Po ponad 3 latach od momentu 
rozpoczęcia tego procesu warunki lokalowe części skontrolowanych zespołów szkół nie 
zawsze sprzyjały realizacji zadań statutowych, a istotne zastrzeŜenia wzbudzał stan 
bezpieczeństwa oraz wyposaŜenia w środki naukowe i dydaktyczne blisko połowy z nich. 
Szkołom zapewniono wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycielską, prawidłowo realizującą 
zadania dydaktyczno-wychowawcze, jednak niewystarczająco zmotywowaną do wdraŜania 
nowoczesnych metod nauczania czy skutecznego monitorowania edukacyjnych 
i zawodowych losów absolwentów. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe wśród absolwentów skontrolowanych zespołów szkół była porównywalna do 
zdawalności osiąganej przez absolwentów szkół rolniczych w skali całego kraju.  

Większość skontrolowanych jednostek naruszała przepisy dotyczące gospodarki 
finansowej10. NIK negatywnie ocenia gospodarkę finansową 4 z nich.  

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do realizacji przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zadań wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, polegających na przejmowaniu zespołów szkół rolniczych od 
jednostek samorządu terytorialnego oraz tworzeniu nowych szkół i placówki 
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, a takŜe - do współpracy 

                                                 
8  W czterostopniowej skali oceny ogólnej: pozytywna; pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień; pozytywna, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości; negatywna. 
9  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
10  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), lub ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  
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z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach oraz 
ramowych planów nauczania. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo realizował 
zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego nad prowadzonymi szkołami rolniczymi11, 
jak równieŜ przeprowadzał kontrole w zakresie gospodarki finansowej w prowadzonych 
przez siebie zespołach szkół rolniczych i Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej 
w Brwinowie (str. 16-17; 28-29; 38-39). 

2. W latach 2008-2010 (I półrocze) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał 
skontrolowanym zespołom szkół środki na działalność w kwocie łącznej 
150.265,6 tys. zł. Łączne wykorzystanie środków budŜetowych w tych szkołach w ww. 
okresie  wynosiło 150.013,5 tys. zł, odpowiednio: w 2008 r. - 59.402,0 tys. zł, w 2009 r.  

- 58.137,9 tys. zł, oraz w 2010 r. (I półrocze) - 32.473,6 tys. zł. W strukturze 
wydatkowanych środków największy udział miały wydatki na wynagrodzenia osobowe 
wraz z pochodnymi odpowiednio 58,0%; 70,1% oraz 67,5%. Corocznie malał udział 
wydatków na remonty oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek. 
W budŜetach skontrolowanych zespołów szkół nie przewidziano środków na pomoc 
materialną o charakterze socjalnym dla uczniów12. Dyrektorzy tych jednostek dostrzegali 
potrzebę wsparcia finansowego niektórych uczniów, jednakŜe nie dysponowali środkami 
na ten cel. Niektóre zespoły szkół udzielały najbardziej potrzebującym uczniom pomocy 
w uzyskaniu dofinansowania z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej na 
pokrycie kosztów wyŜywienia (str. 33; 37-38). 

3. W 2009 r. wystąpił niedobór środków finansowych na działalność szkół prowadzonych 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co wynikało ze zwiększenia przez Ministra 
Finansów limitu wydatków budŜetowych na ich funkcjonowanie jedynie o kwotę 
subwencji oświatowej, przejmowanej od Ministra Edukacji Narodowej, na finansowanie 
7 nowych szkół, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi miał zostać organem 
prowadzącym z dniem 1 stycznia 2009 r. W związku z taką sytuacją Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi kilkakrotnie, bezskutecznie występował do Ministra Finansów 
z wnioskami o uzupełnienie brakujących środków. W konsekwencji juŜ w lutym, 
a następnie w kolejnych miesiącach 2009 r. w szkołach wystąpiły zobowiązania 
wymagalne dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, osiągając na koniec roku w 2 zespołach 
kwotę 62,7 tys. zł. Ponadto w 2009 r. w 12 zespołach szkół przekroczono plan wydatków 
na wynagrodzenia osobowe łącznie o 1.498,8 tys. zł13 (str. 31). 

4. Stwierdzone w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieprawidłowości polegały 
w szczególności na niedokonywaniu - wbrew przepisom art. 7 ustawy z dnia 19 lutego 
2004 r. o systemie informacji oświatowej14 - sprawdzenia poprawności danych, 

                                                 
11  Sprawowanego na podstawie art. 32a ust. 1a ustawy o systemie oświaty. 
12  Zgodnie z art. 90f u.s.o udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów leŜy w kompetencjach 

gminy właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia. 
13  W związku z powyŜszym Minister RiRW złoŜył do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze RiRW 

13 zawiadomień w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 
przy Ministrze RiRW w jednym przypadku złoŜył wniosek o ukaranie, a w drugim umorzył postępowanie, natomiast 
pozostałe 11 zawiadomień zwrócił dwukrotnie Ministrowi RiRW argumentując ich zwrot wadliwym uzasadnieniem. 
W tej sytuacji MRiRW uznało, Ŝe wykorzystało juŜ wszystkie działania zmierzające do zawiadomienia. 

14  Dz. U. Nr 49, poz. 463 ze zm. 
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przekazywanych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez szkoły rolnicze. Ponadto 
w okresie 2008-2010 (I półrocze) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyodrębnił 
w swoim budŜecie - środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w prowadzonych przez siebie szkołach - 
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli, do czego zobowiązywał art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela15. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opracował równieŜ 
na lata 2008-2010 - wymaganych obowiązującymi przepisami16 - rocznych planów 
dofinansowania form doskonalenia nauczycieli (str. 17; 22; 32). 

5. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
funkcjonowanie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w zakresie 
realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej. W trakcie kontroli stwierdzono 
w szczególności, Ŝe Centrum nie w pełni zrealizowało plan pracy na 2009 r. i 2010 r. 
Wynikało to m.in. z braku środków na realizację zadań oraz z braków kadrowych. 
Ponadto Centrum przekazało Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi z opóźnieniem 
69 dni17 sprawozdanie z wykonania planu pracy za 2008 r. oraz plany pracy: na 2009 r. 
z opóźnieniem 82 dni18 i na 2010 r. z opóźnieniem 22 dni19, a takŜe niezgodnie 
z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu20 zawyŜyło o 39,0% 
wynagrodzenie dla jego koordynatora oraz niezgodnie z obowiązującymi przepisami21 
zastosowało stawkę odpisu amortyzacyjnego do zakupionego sprzętu (str. 30; 32). 

6. W 13 z 19 skontrolowanych zespołów szkół uczniom zapewniono odpowiednie warunki 
lokalowe w obiektach dydaktycznych i socjalno-bytowych, umoŜliwiające realizację 
zadań statutowych. Nieprawidłowości w zakresie dbałości o naleŜyty stan techniczny 
obiektów szkolnych stwierdzono w 8 skontrolowanych zespołach szkół. Polegały one 
w szczególności na nieprzeprowadzaniu kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny22 oraz 
kontroli stanu technicznego budynków23. W 8 zespołach szkół występowały braki 

                                                 
15  Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
16  § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału 

środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 
tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). 

17  W stosunku do terminu wynikającego z § 19 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu 
działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców 
metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) - 
uchylenie z dniem 24 sierpnia 2009 r. 

18  W stosunku do terminu wynikającego z § 19 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w przypisie powyŜej. 
19  W stosunku do terminu wynikającego z § 31 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 ze zm.). 
20  Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych 

w Polsce - CEKIN. 
21  § 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm. - uchylone z dniem 31 lipca 2010 r. ). 

22  Stosownie do postanowień § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 
ze zm.). 

23  Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 
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w wyposaŜeniu dydaktycznym utrudniające prowadzenie zajęć obowiązkowych  
(str. 17-21). 

7. Stan zatrudnienia nauczycieli, z uwzględnieniem nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
w skontrolowanych zespołach szkół, i ich kwalifikacje24, umoŜliwiały realizację zadań 
dydaktyczno-wychowawczych. Kadrę nauczycielską stanowili głównie nauczyciele 
mianowani i dyplomowani. Jedynie w 2 skontrolowanych zespołach szkół stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na zatrudnieniu nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji 
zawodowych i zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny (str. 21-22). 

8. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do realizowanych form i zakresu doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. Stwierdzone w 10 skontrolowanych zespołach szkół 
nieprawidłowości w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli polegały na 
nieopracowaniu - wymaganego obowiązującymi przepisami25 - wieloletniego planu 
doskonalenia zawodowego nauczycieli (str. 22). 

9. W większości skontrolowanych zespołów szkól prawidłowo zorganizowano działalność 
dydaktyczno-wychowawczą. Obowiązujące w 18 z 19 skontrolowanych zespołów 
szkolne plany nauczania, spełniały wymogi określone w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych26 oraz były prawidłowo realizowane w 16 z 19 
zespołów. W 17 z 19 zespołów dokumentacja przebiegu nauczania była prowadzona 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami27. Dyrektorzy tych zespołów prawidłowo 
realizowali obowiązki w zakresie nadzoru pedagogicznego, określone w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji 
pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, 
a takŜe kwalifikacji osób, którym moŜna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie 
ekspertyz28 oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 
2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego29 (str. 22-23; 24; 28-29). 

10. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez skontrolowane zespoły 
szkół praktycznej nauki zawodu - w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych30, 
a takŜe fakt, Ŝe wszystkie zespoły umoŜliwiły swoim uczniom udział w licznych 
konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych róŜnych szczebli (str. 23-24; 26-27). 

                                                 
24  Określone w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1288 ze zm. - uchylony z dniem 1 września 2009 r.) oraz w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). 

25  § 6 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w przypisie 16. 
26  Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm. 
27  Postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.). 

28  Dz. U. Nr 235, poz. 1703 - uchylone z dniem 24 sierpnia 2009 r. 
29  Dz. U. Nr 168, poz. 1324. 
30  Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm. - uchylone z dniem 1 stycznia 2011 r.). 
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11. W latach 2008-2010 (I półrocze) absolwenci skontrolowanych zespołów szkół 
przystępowali do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 14 zawodach, w tym 
najwięcej z nich w zawodzie technik rolnik. Zdawalność tych egzaminów kształtowała 
się podobne jak wśród absolwentów szkół rolniczych w skali całego kraju (str. 24-26). 

12. Dostosowanie kierunków nauczania w skontrolowanych zespołach szkół do potrzeb 
uczniów oraz uwarunkowań lokalnego rynku pracy, a takŜe aktualność profilów 
kształcenia potwierdziła Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz wojewódzkie i powiatowe 
izby rolnicze31. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
nie prowadziło badań edukacyjnych i zawodowych losów absolwentów szkół prowadzonych 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania takie podjęło 10 z 19 skontrolowanych 
zespołów, przy czym przyjęte metody okazały się nieskuteczne, a otrzymane wyniki 
niepełne. W ocenie NIK brak jednolitego systemu monitorowania edukacyjnych 
i zawodowych losów absolwentów szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi utrudnia ocenę stopnia dostosowania profilów i metod kształcenia do wymagań 
zmieniającego się rynku pracy (str. 27-28).  

13. W latach 2008-2010 (I półrocze) w skontrolowanych zespołach szkół (poza przypadkiem 
jednego zespołu w 2008 r.) nie prowadzono działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej 
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki32, m.in. z powodu braku inicjatywy 
nauczycieli w tym zakresie, a takŜe - braku środków na tego typu działalność (str. 24). 

14. W 14 z 19 skontrolowanych zespołów szkół rolniczych stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie gospodarki finansowej polegające przede wszystkim na naruszeniu 
postanowień ustaw: z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, bądź postanowień rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej33. 
NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia gospodarkę 4 z 19 skontrolowanych 
zespołów. Finansowe rezultaty kontroli wyniosły łącznie 1.101.268,01 zł, w tym 
w 8 zespołach szkół z naruszeniem prawa wydatkowano łącznie 1.057.491,12 zł oraz 
w jednym zespole stwierdzono potencjalne finansowe skutki nieprawidłowości w kwocie 
43.776,89 zł (str. 34-37; 39). 

2.3. Uwagi i wnioski  

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości wynikające głównie 
z  nieprzestrzegania przez kierowników kontrolowanych jednostek obowiązujących 
przepisów, przy czym przyczyną powstania niektórych nieprawidłowości był niedobór 
środków finansowych na funkcjonowanie części skontrolowanych zespołów szkół. 
Wyeliminowanie przypadków naruszania przepisów, a takŜe podjęcie przez Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi - we współpracy z Ministrem Finansów - decyzji w sprawie właściwego poziomu 

                                                 
31  Do których NIK - w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK - zwróciła się o informacje w tej sprawie.  
32  Dz. U. Nr 56, poz. 506. 
33  Dz. U. Nr 20, poz. 103. 
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finansowania szkół rolniczych, uwzględniających m.in. konieczność poprawy warunków 
lokalowych i bezpieczeństwa niektórych z nich, a takŜe ich pełne wyposaŜenie w zalecane 
pomoce naukowe i dydaktyczne, powinno przyczynić się do skutecznej realizacji głównych 
załoŜeń przejmowania szkół rolniczych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

NiezaleŜnie od realizacji wniosków przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych, 
skierowanych do skontrolowanych jednostek (rozdział 4.2. Informacji), w ocenie NIK, 
niezbędne jest równieŜ by:  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

1. Podjął - we współpracy z Ministrem Finansów - działania mające na celu zapewnienie 
szkołom rolniczym prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków 
finansowych, umoŜliwiających funkcjonowanie na poziomie zgodnym z załoŜonym przy 
ich przejmowaniu od jednostek samorządu terytorialnego.  

2. Podjął działania w kierunku skutecznej realizacji obowiązków organu prowadzącego, 
w szczególności polegające na: 

− zapewnieniu prowadzonym szkołom optymalnych warunków funkcjonowania 
poprzez poprawę warunków lokalowych niektórych z nich, poprawę warunków 
bezpieczeństwa, a takŜe pełne wyposaŜenie szkół w zalecane pomoce naukowe 
i dydaktyczne,  

− wyeliminowaniu przypadków realizacji przez prowadzone szkoły wydatków 
niezgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, zaciągania zobowiązań ponad 
kwoty określone w tych planach, a takŜe naruszania postanowień przepisów 
w zakresie prowadzenia rachunkowości i przeprowadzania postępowań 
o zamówienia publiczne. 

3. Zwiększył nadzór nad gospodarką finansową prowadzonych szkół. 

4. Opracował i wdroŜył - we współpracy z dyrektorami prowadzonych szkół rolniczych - 
system monitorowania edukacyjnych i zawodowych losów absolwentów tych szkół. 

5. RozwaŜył - w miarę posiadanych środków - moŜliwość wsparcia finansowego uczniów 
prowadzonych szkół pozostających w trudnej sytuacji materialnej oraz zobowiązał 
dyrektorów zespołów szkół do udzielania im wszechstronnej pomocy w uzyskaniu 
dofinansowania z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz innych 
instytucji. 

Dyrektorzy szkół rolniczych: 

1. Inicjowali działania sprzyjające wdraŜaniu nowoczesnych metod nauczania 
i podnoszeniu wyników kształcenia. 

2. Podjęli - w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - działania polegające na 
skutecznym monitorowaniu edukacyjnych i zawodowych losów swoich absolwentów. 

3. Przestrzegali obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości, 
postępowań o zamówienia publiczne, a takŜe wydatkowania środków przeznaczonych na 
funkcjonowanie zespołów szkół. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Stan prawny 

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie szkół rolniczych 
prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.  

Minister RiRW - zgodnie z art. 5 ust. 3d pkt 2 u.s.o. - moŜe zakładać i prowadzić 
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają 
w szkołach rolniczych. Na podstawie tego przepisu Minister RiRW utworzył Krajowe 
Centrum Edukacji Rolniczej Brwinowie, zwane dalej Centrum lub KCER34. 

Szkoły rolnicze prowadzone przez MRiRW oraz KCER są jednostkami budŜetowymi 
- dysponentami III stopnia. Gospodarkę finansową tych jednostek określały przede wszystkim 
przepisy ustaw o finansach publicznych: z dnia 30 czerwca 2005 r. i 27 sierpnia 2009 r. oraz 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Ze względu na duŜą liczbę aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności 
szczegółową charakterystykę stanu prawnego przedstawiono w załączniku 5.4. Informacji. 

3.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

Publiczne ponadgimnazjalne szkoły rolnicze obejmują35: 

− zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niŜ 2 lata i nie dłuŜszym 
niŜ 3 lata, których ukończenie umoŜliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a takŜe dalsze kształcenie w trzyletnich 
technikach uzupełniających, 

− czteroletnie technika, których ukończenie umoŜliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a takŜe uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

− trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, 
których ukończenie umoŜliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu egzaminu, a takŜe uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego, 

− szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuŜszym niŜ 2,5 roku, których ukończenie 
umoŜliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. 

Kształcenie zawodowe w tych szkołach moŜe być prowadzone wyłącznie w zawodach 
ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej ww. rozporządzeniem 

                                                 
34  Zarządzenie nr 26 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Krajowego 

Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (niepublikowane), zmienione zarządzeniem nr 36 Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum 
Edukacji Rolniczej w Brwinowie (niepublikowane) oraz zarządzeniem nr 2 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
11 marca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
(Dz. Urz. MRiRW Nr 5, poz. 5). 

35  Art. 9 u.s.o. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 ze zm.). 
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Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego.  

W latach 2007-2009 jednostki samorządu terytorialnego, działając na podstawie art. 5 
ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przekazały Ministrowi RiRW do 
prowadzenia 45 zespołów szkół rolniczych oraz jedną bursę. Zgodnie ze wstępnymi 
zamierzeniami Minister RiRW miał przejąć ok. 60 szkół i placówek rolniczych - jednostek 
o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, których utrzymanie na odpowiednim poziomie 
przerasta cele i moŜliwości powiatu, tj. szkoły kształcące w zawodach unikalnych 
np. w zakresie pszczelarstwa, rybactwa śródlądowego, weterynarii, inŜynierii środowiska 
i melioracji, centra kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz szkoły, przy których 
powyŜsze placówki funkcjonują. ZałoŜeniem było m.in. utworzenie racjonalnej sieci szkół 
o zasięgu ponadregionalnym, kształcących w róŜnych zawodach w zaleŜności od potrzeb 
rynku pracy - wzorcowych placówek z dobrym wyposaŜeniem dydaktycznym, bezpośrednio 
współpracujących z instytutami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego, które 
przygotowują na wysokim poziomie absolwentów do podjęcia pracy w sektorze rolno-
usługowym i wyposaŜają ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, umoŜliwiające 
konkurowanie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, stwarzają moŜliwość poznawania 
nowoczesnych technik i technologii produkcji rolniczej, uzupełniają ofertę kształcenia 
rolniczego w regionach, w których powiaty ze względów finansowych nie są w stanie 
utrzymać drogiego kształcenia zawodowego, a takŜe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
edukacyjnym mieszkańców regionu, w którym funkcjonują. 

Przejmowanie szkół odbywało się w 15 przypadkach na wniosek Ministra RiRW, 
a w 30 przypadkach na wniosek j.s.t. Wnioski te były rozpatrywane pod kątem spełniania, 
opracowanych przez Ministra RiRW, kryteriów przejmowania, które w szczególności 
obejmowały: zgodę organu prowadzącego na przekazanie szkoły wraz z mieniem (wyraŜoną 
w formie uchwały rady powiatu/miasta), funkcjonowanie w danym zespole wyłącznie szkół 
rolniczych, uregulowanie kwestii własności mienia, będącego w trwałym zarządzie szkoły, 
zgodę j.s.t. na bezpłatne przekazanie mienia, w formie umowy darowizny. W sytuacji, gdy 
wnioski spełniały wymogi podstawą do przekazania szkół było podpisanie porozumienia 
pomiędzy Ministrem RiRW a j.s.t. Sprawa przejmowania szkół rolniczych przez Ministra 
RiRW była w 2008 r. przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Omawiano ją takŜe na posiedzeniu Rady Ministrów, w wyniku którego opracowano 
Stanowisko Rządu wobec Dezyderatu nr 4 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwalonego 
w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sprawie funkcjonowania szkół rolniczych przejętych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Rady Ministrów. W stanowisku tym Rząd nie poparł 
kontynuacji procesu przejmowania przez Ministra RiRW szkół rolniczych od powiatów, przy 
czym dopuścił moŜliwość przekazywania ich prowadzenia Ministrowi RiRW jedynie 
w przypadkach, gdy powiat wystąpi z wyraźnie uzasadnionym wnioskiem wskazującym na 
groŜącą szkole likwidację. Minister RiRW odmówił przejęcia szkół w 6 przypadkach36. 

W roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 w Polsce funkcjonowało łącznie 
odpowiednio 1.864 i 1.940 szkół kształcących w co najmniej jednym zawodzie rolniczym, dla 
                                                 
36  W dwóch przypadkach przyczyną była wystarczająca w województwie liczba szkół rolniczych prowadzonych przez 

Ministra RiRW, w jednym proponowana przez powiat powierzchna przekazywanych gruntów rolnych nie gwarantowała 
prawidłowej realizacji programu praktycznej nauki zawodu, kolejna propozycja dotyczyła przekazania tylko jednej 
szkoły rolniczej wchodzącej w skład zespołu szkół oraz w dwóch przypadkach odmowę uzasadniano respektowaniem 
ww. Stanowiska Rządu RP wobec Dezyderatu nr 4 Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 
2008  r. 
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którego właściwym jest Minister RiRW. Uczęszczało do nich odpowiednio 426.616 i 427.700 
uczniów. Szkół kształcących wyłącznie w zawodach rolniczych, w ww. latach szkolnych, 
było odpowiednio 1.058 i 991 i uczęszczało do nich odpowiednio 84.878 i 72.307 uczniów37. 

Szczegółowe dane dotyczące liczby szkół w Polsce kształcących w co najmniej 
jednym zawodzie rolniczym oraz liczby uczniów kształconych w tych szkołach według 
zawodu przedstawiono w tabeli 1 załącznika 5.3. Informacji, a dane na temat: liczby szkół 
i uczniów kształconych w poszczególnych zawodach rolniczych oraz zatrudnienia w szkołach 
w Polsce kształcących wyłącznie w zawodach rolniczych przedstawiono w tabeli 2 ww. 
załącznika. 

W roku szkolnym 2009/201038 w 45 zespołach funkcjonowały 94 szkoły dla 
młodzieŜy, do których uczęszczało 11.345 uczniów oraz 56 szkół dla dorosłych - 
kształcących 2.278 uczniów w 21 zawodach, dla których właściwym jest Minister RiRW39. 
Szkoły te zatrudniały nauczycieli na 1.470,3 etatu, w tym nauczycieli przedmiotów 
zawodowych na 583,4 etatu oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących na 886,9 etatu. 
Kadrę nauczycielską stanowili głównie nauczyciele mianowani i dyplomowani (71,3%). 

Rys. 1. Liczba uczniów kształcących się w najpopularniejszych zawodach w szkołach prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku szkolnym 2009/2010 
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Źródło: według ustaleń NIK 

Szczegółowe dane dotyczące typów szkół, liczby uczniów kształconych 
w poszczególnych zawodach rolniczych, a takŜe zatrudnienia nauczycieli i administracji 
w zespołach szkół prowadzonych przez Ministra RiRW przedstawiono w tabeli 3 załącznika 
5.3. Informacji. 

                                                 
37  Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej ze spisów SIO na dzień 30 września 2008 r. i 2009 r.  
38  Na podstawie sytemu informacji oświatowej, stan na dzień 30 września 2009 r. 
39  W okresie od 26 lipca 2007 r. do 22 sierpnia 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi był ministrem właściwym 

równieŜ dla zawodu kelner. 
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Łączna powierzchnia nieruchomości pozostających w dyspozycji 45 zespołów szkół40 
wynosiła 1.894,0 ha, w tym 1.653,5 ha stanowiły nieruchomości Skarbu Państwa powierzone 
w trwały zarząd. W latach 2007-2009 Minister RiRW przejął 15 zespołów szkół, przy których 
funkcjonowały gospodarstwa pomocnicze. W II połowie 2009 r. dyrektorzy 2 zespołów 
zlikwidowali gospodarstwa pomocnicze i wg stanu na 30 czerwca 2010 r., przy szkołach 
rolniczych prowadzonych przez Ministra RiRW funkcjonowało 13 gospodarstw 
pomocniczych, o łącznej powierzchni 650,0 ha, w tym 3 warsztaty szkolne. Gospodarstwa 
pomocnicze prowadziły działalność rolniczą ukierunkowaną na produkcję rolniczą, 
ogrodniczą, zwierzęcą oraz realizację usług rolniczych, natomiast 2 warsztaty szkolne, oprócz 
nauki obsługi maszyn rolniczych, prowadziły autoryzowane stacje kontroli pojazdów oraz 
realizowały usługi w zakresie obróbki mechanicznej i spawalniczej. 

Placówką doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych 
w szkołach rolniczych jest - utworzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 
1 września 2007 r. - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 

Wydatki budŜetowe na działalność szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra 
RiRW w 2008 r., 2009 r. i w 2010 r. wynosiły odpowiednio 119.482,0 tys. zł, 
129.807,2 tys. zł oraz 159.320,0 tys. zł41. W korespondencji o przyznanie dodatkowych 
środków dla przejmowanych szkół, kierowanej do Ministra Finansów, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, wielokrotnie podnosił problem niewystarczającego finansowania tych szkół, 
wskazując m.in., Ŝe w wielu szkołach samorządy powiatowe nie wykonywały Ŝadnych 
remontów od czasu ich przejęcia od Ministra RiRW w 1999 r., a kwota środków dla nowo 
przejmowanych szkół, np. w 2009 r., w wysokości subwencji oświatowej, oszacowanej przez 
Ministra Edukacji Narodowej, nie uwzględnia dopłaty 50,0% środków, które szkoły te 
otrzymywały na funkcjonowanie od samorządów i jest niewystarczająca na zaspokojenie ich 
najniezbędniejszych potrzeb. W większości przypadków Minister Finansów nie przyznawał 
dodatkowych środków, o które występował Minister RiRW. 

W 2010 r. Minister Finansów - na podstawie wniosków Ministra RiRW i Ministra 
Rozwoju Regionalnego - przyznał pięciu ZSCKR42 kwotę 920,2 tys. zł (w tym z rezerw 
celowych: budŜetu państwa - 91,4 tys. zł oraz budŜetu środków UE - 828,8 tys. zł) na 
realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączne wykonanie 
wydatków z ww. tytułu w 2010 r. wyniosło 753,7 tys. zł, w tym z budŜetu środków Unii 
Europejskiej - 664,6 tys. zł. 

                                                 
40  Według stanu na dzień 26 listopada 2010 r. 
41  Łącznie z wydatkami budŜetu środków UE w kwocie 664,6 tys. zł (na podstawie wyników kontroli P/10/116 wykonania 

budŜetu państwa w 2010 r. cz. 32 - Rolnictwo, cz. 33 - Rozwój wsi, cz. 35 - Rynki rolne i cz. 62 – Rybołówstwo).  
42  W Mokrzeszowie, Chrobrzu, Golądkowie, Gołotczyźnie i Nowosielcach (na podstawie wyników kontroli P/10/116 

wykonania budŜetu państwa w 2010 r. cz. 32 - Rolnictwo, cz. 33 - Rozwój wsi, cz. 35 - Rynki rolne i cz. 62 – 
Rybołówstwo). 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Realizacja zadań statutowych i oświatowych przez szkoły 
rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 
w Brwinowie 

3.2.1.1. Realizacja zadań przez Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi w zakresie 
przejmowania, tworzenia i prowadzenia szkół rolniczych oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, a takŜe współpracy 
z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącej kształcenia w zawodach 
rolniczych  

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do realizacji przez Ministra RiRW zadań 
wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
dotyczących: przejmowania zespołów szkół rolniczych od j.s.t., tworzenia nowych szkół 
i placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, proponowania Ministrowi 
Edukacji Narodowej ujęcia nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, uzgadniania z nim podstaw programowych kształcenia w poszczególnych 
zawodach oraz ramowych planów nauczania, a takŜe wydawania opinii w sprawie likwidacji 
szkół, zawodów i placówek prowadzonych przez j.s.t. 

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 1 stycznia 2009 r. Minister RiRW przejął od j.s.t. 
do prowadzenia (w drodze porozumienia) 45 zespołów szkół rolniczych i jedną bursę, w tym 
w 2007 r. - 10 zespołów szkół rolniczych i bursę, w 2008 r. - 28 zespołów oraz w 2009 r. – 
7 zespołów. W przejętych zespołach, Minister utworzył43 19 nowych szkół. Przy zakładaniu 
tych szkół uwzględniano opinie powiatowych rad zatrudnienia44. W 2009 r. Minister RiRW 
wydał 45 zarządzeń mających na celu uporządkowanie dotychczasowej struktury 
organizacyjnej zespołów szkół, z zachowaniem dotychczasowych kierunków kształcenia. 
Zarządzenia te wprowadziły nową, jednolitą nazwę zespołów w brzmieniu: „Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego” (ZSCKR). 

Z dniem 1 września 2007 r. Minister RiRW utworzył Krajowe Centrum Edukacji 
Rolniczej w Brwinowie, zwane dalej KCER, którego celem jest doskonalenie nauczycieli 
przedmiotów zawodowych nauczających we wszystkich szkołach rolniczych w Polsce. 

W 2007 r., na wniosek Ministra RiRW45, wprowadzono do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego46 dwa nowe zawody: technik turystyki wiejskiej oraz technik 
przetwórstwa mleczarskiego. W 2008 r. Minister RiRW wnioskował do Ministra Edukacji 
Narodowej47 o wprowadzenie podstaw programowych kształcenia w ww. zawodach, a takŜe 
o wprowadzenie zmian w obowiązującej podstawie programowej kształcenia w zawodzie 
technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego. Wnioski te zostały zatwierdzone przez Ministra 
                                                 
43  Na podstawie art. 5 ust. 3d pkt 1 u.s.o. 
44  Wydawane na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 
45  Na podstawie art. 24 ust. 1 u.s.o. 
46  Określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 
47  Na podstawie art. 23 w związku z art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d u.s.o. 
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Edukacji Narodowej. Ponadto w latach 2008-2009 Minister RiRW zaopiniował48 dwa 
projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. W okresie 
objętym kontrolą Minister RiRW wydał49 równieŜ 30 opinii w sprawie likwidacji szkół, 
zawodów i placówek prowadzonych przez j.s.t. 

Stwierdzone w MRiRW nieprawidłowości polegały na niedokonywaniu - wbrew 
przepisom art. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej 
- sprawdzenia poprawności danych przekazywanych MRiRW przez szkoły rolnicze, 
dotyczących powierzchni nieruchomości gruntowych szkół oraz danych finansowych50. 
Powierzchnia gruntów wykazana w sprawozdaniu SIO51 (1.719,8 ha) była niŜsza o 174,2 ha 
(9,2%) od powierzchni wynikającej z dokumentacji źródłowej. RozbieŜności w danych 
finansowych dotyczyły m.in. kosztów ogółem prowadzenia szkół rolniczych w 2009 r., 
wykazywanych w sprawozdaniu SIO (111.299,1 tys. zł), które były niŜsze o 9.793,1 tys. zł 
(8,1%) w stosunku do kosztów ujętych w sprawozdawczości budŜetowej (121.092,2 tys. zł). 
RóŜnice pomiędzy sprawozdawczością SIO a sprawozdawczością budŜetową za 2009 r. 
wystąpiły równieŜ w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków 
majątkowych oraz remontów. Nieścisłości te wynikały m.in. z pomyłek przy wpisywaniu danych, 
jak równieŜ z błędnej interpretacji instrukcji wprowadzania i przekazywania danych SIO. 

Ponadto do czasu zakończenia kontroli, nie opublikowano w dzienniku urzędowym 
zarządzenia Nr 26 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie 
Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz zarządzenia Nr 36 z dnia 
19 listopada 2007 r. zamieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum 
Edukacji Narodowej w Brwinowie52. Było to niezgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych53, według którego 
ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Akt nie został 
opublikowany, gdyŜ MRiRW uznało, Ŝe jako akt załoŜycielski regulujący organizację tylko 
jednej placówki, nie wymaga on publikacji. 

3.2.1.2. Warunki funkcjonowania zespołów szkół prowadzonych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

W roku szkolnym 2009/201054 do 19 skontrolowanych zespołów szkół, w których 
funkcjonowało łącznie 69 szkół, w tym 44 szkoły dla młodzieŜy oraz 25 dla dorosłych, 
uczęszczało 6.273 uczniów. Internaty posiadało 16 z ww. 19 zespołów. Szkoły te kształciły 
w 16 zawodach dla których właściwym jest Minister RiRW i zatrudniały nauczycieli 

                                                 
48  Na podstawie art. 23 w związku z art. 22 ust. 2 pkt 1 u.s.o. 
49  Na podstawie art. 59 ust. 2 u.s.o. zmienionego z dniem 22 kwietnia 2009 r. art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 ze zm.). 
50  Potwierdzają to ustalenia kontroli w ZSCKR w Mieszkowicach wskazujące na brak rzetelności przekazywanych danych 

dotyczących kosztów i powierzchni gruntów zespołu, które były wykazywane w systemie informacji oświatowej, 
zwanym dalej SIO. 

51  Według sprawozdań sporządzanych na dzień 31 marca 2010 r. 
52  Zostało opublikowane zarządzenie Nr 2 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (Dz. Urz. MRiRW Nr 5, poz. 5). 
53  Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95. 
54  Stan na dzień 30 września 2009 r. według SIO. 
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w wymiarze 700,8 etatu, w tym nauczyciele przedmiotów zawodowych byli zatrudnieni na 
304,3 etatu.  

Rys. 2. Liczba uczniów kształcących się w najpopularniejszych zawodach w roku szkolnym 2009/2010 
w szkołach objętych kontrolą NIK  
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Źródło: według ustaleń NIK 

Łączna powierzchnia nieruchomości pozostających w dyspozycji 19 skontrolowanych 
zespołów szkół wynosiła 714,8 ha55. Przy 5 zespołach funkcjonowały gospodarstwa 
pomocnicze. Ustalono, Ŝe dyrektorzy wszystkich tych zespołów wydali zarządzenia 
w sprawie likwidacji gospodarstw pomocniczych, ustalające zasady i harmonogram likwidacji 
oraz - stosownie do wymogów art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych56 - termin ich likwidacji przewidzieli na 
dzień 31 grudnia 2010 r.  

Podstawowym dokumentem określającym zasady funkcjonowania szkół jest statut. 
Kontrola wykazała, Ŝe 17 z 19 skontrolowanych zespołów szkół funkcjonowało zgodnie ze 
statutem, kształcąc młodzieŜ oraz dorosłych w zawodach, dla których właściwym jest 
Minister RiRW. Dwa zespoły (ZSCKR w Studzieńcu i ZSCKR w Jabłoniu) funkcjonowały na 
podstawie wadliwych statutów, w których omyłkowo - jak wyjaśniali ich dyrektorzy - nie 
ujęto kierunków lub części kierunków kształcenia. 

W 13 z 19 skontrolowanych zespołów szkół zapewniono uczniom odpowiednie 
warunki lokalowe w obiektach dydaktycznych i socjalno-bytowych, umoŜliwiające realizację 
zadań statutowych. Jednak w pozostałych 6 jednostkach warunki lokalowe - głównie 
w związku z niedoborem środków na inwestycje i remonty - nie w pełni sprzyjały realizacji 
tych zadań. Na przykład:  

                                                 
55  Stan na dzień 26 listopada 2010 r. 
56  Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. 
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NIK negatywnie ocenia warunki socjalno-bytowe panujące w ZSKCR w Powierciu, 
zwłaszcza w budynku, w którym mieści się internat. Pomieszczenia sanitarne internatu 
były zaniedbane, o zawilgoconych i częściowo zagrzybionych ścianach, a instalacja 
wodna i wentylacyjna w tych pomieszczeniach wyeksploatowana i nie w pełni sprawna. 
Schody prowadzące do internatu były zniszczone, ponadto brakowało podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. Starania dyrektora zespołu nie doprowadziły do uzyskania środków 
finansowych niezbędnych do usunięcia wykazanych zaniedbań. 

W wyniku kontroli w ZSCKR w Widzewie ustalono, Ŝe z powodu ograniczonych środków 
finansowych, przyznanych przez Ministra RiRW, zespół szkół nie realizował w badanym 
okresie wszystkich koniecznych remontów i inwestycji. Nie zainstalowano silosu do 
magazynowania zbóŜ, zakupionego za kwotę 20,0 tys. zł w 2007 r. Środki w łącznej 
kwocie 880,0 tys. zł na modernizację sali gimnastycznej i internatu oraz na wykonanie 
fundamentu pod ww. silos, dyrektor zespołu pozyskał z rezerwy celowej dopiero 
w październiku 2010 r. 

Ponadto w kontroli przeprowadzonej w MRiRW stwierdzono, Ŝe w latach 2008-2009 
zespoły szkół w Boninie, Bystrej i Nakle - z powodu braku wystarczających środków - nie 
otrzymały środków na dokończenie realizacji inwestycji rozpoczętych przed dniem ich 
przejęcia przez Ministra RiRW, pomimo wniosków złoŜonych w tej sprawie. Niedokończone 
inwestycje to budowy: boiska szkolnego (rozpoczęta w 1985 r.), budynku szkolnego z aulą 
(rozpoczęta w 1988 r.) i silosu zboŜowego (przejęta w 2004 r. po zlikwidowanym 
gospodarstwie pomocniczym).  

Nieprawidłowości w zakresie dbałości o naleŜyty stan techniczny obiektów szkolnych, 
polegające m.in. na nieprzeprowadzaniu kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny, stosownie 
do postanowień § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach oraz kontroli stanu technicznego budynków, na podstawie art. 62 ust. 1 
pkt. 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 
ustawą PB, stwierdzono w 8 z 19 skontrolowanych zespołów szkół. Naruszenia te wynikały 
zarówno z zaniedbań ich dyrektorów, jak i z braku środków na przeprowadzenie wszystkich, 
niezbędnych remontów wymaganych zaleceniami kontroli. Na przykład: 

W trakcie oględzin budynku ZSCKR w Golądkowie stwierdzono brak planu ewakuacji, 
niezabezpieczone przed zsuwaniem poręcze schodów oraz przestrzenie pomiędzy 
biegami schodów prowadzących z I na II kondygnację, brak oznakowania pomieszczeń 
niedostępnych dla osób nieuprawnionych, brak zabezpieczenia i oznakowania włazu na 
dach budynku, brakujące kurki spustowe w toaletach (w umywalkach i sedesach) oraz 
brak instrukcji udzielania pierwszej pomocy i apteczek, w miejscach, w których powinny 
się one znajdować. Stanowiło to naruszenie §5 ust. 1, §8, §15, §16 i §20 ww. 
rozporządzenia. 

W ZSCKR w Janowie nie przeprowadzano rocznych i pięcioletnich okresowych kontroli 
stanu technicznego obiektów szkolnych, wymaganych postanowieniami art. 62 ust. 1 
pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy PB. Nie poddawano takŜe kontroli stanu technicznego, co 
najmniej dwa razy w roku, elementów budynku, budowli i instalacji naraŜonych na 
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących 
podczas uŜytkowania obiektu, mimo Ŝe jego powierzchnia zabudowy przekraczała  
2.000 m2. Naruszało to wymogi art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy PB. Ponadto nierzetelnie 
prowadzono ksiąŜkę obiektu budowlanego, w której nie dokonano wpisów dotyczących 
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obiektu, wymaganych postanowieniami § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego57.  

Oględziny budynków uŜytkowanych przez ZSCKR w Brzostowie wykazały, Ŝe dwa 
spośród nich (byłe chlewnie) znajdują się w złym stanie technicznym (między innymi 
częściowo zniszczona więźba i pokrycie dachowe), który wyklucza ich dalsze 
eksploatowanie bez przeprowadzenia remontu. NIK ocenia jako działanie nielegalne 
uŜytkowanie wymienionych budynków bez prowadzenia dla nich ksiąŜek obiektów 
budowlanych, do czego zobowiązuje właściciela lub zarządcę art. 64 ust. 1 ustawy PB. 
Zarówno właściciel, jak zarządca nie poddawali budynków kontroli w trybie art. 62 
ust. 1 ustawy PB. 
W latach 2007-2008 w ZSCKR w Bydgoszczy nie przeprowadzono kontroli przewodów 
kominowych w budynku szkoły i internatu oraz nie poddawano do 2009 r. tych obiektów 
obowiązkowym, corocznym kontrolom stanu sprawności technicznej elementów 
budynków naraŜonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, co stanowiło 
naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy PB. W eksploatowanych obiektach nie 
zapewniono takŜe wszystkich wymaganych przepisami warunków technicznych 
i opieszale realizowano zalecenia pokontrolne. Skutkuje to brakiem pełnego 
bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach szkoły i internatu.  

Braki w wyposaŜeniu dydaktycznym58 utrudniające prowadzenie obowiązkowych 
zajęć dydaktycznych - wynikające głównie z niewystarczających środków finansowych na 
zakup pomocy dydaktycznych i budowę nowych pracowni - stwierdzono w 8 z 19 
skontrolowanych ZSCKR. Na przykład:  

Do kształcenia w zawodzie mechanik-operator maszyn i urządzeń rolniczych, ZSCKR 
w Kowalu powinien posiadać pracownię maszyn i urządzeń rolniczych, pracownię 
pojazdów silnikowych oraz pracownię ekonomiczną, składające się z sali ćwiczeń 
i zaplecza magazynowo-socjalnego. Tego typu pracowni zespół nie posiadał.  

Dwie pracownie ZSCKR w Suwałkach, tj. spawania elektrycznego i gazowego oraz 
maszyn i pojazdów rolniczych, nie posiadały znacznej części zalecanego wyposaŜenia, 
przy czym powierzchnia pracowni spawania elektrycznego i gazowego (22 m²) była zbyt 
mała, w stosunku do zalecanej (60 m²).  

W ZSCKR w Sejnach pracownia maszyn rolniczych nie posiadała znacznej części 
zalecanego wyposaŜenia m.in. dwóch przyczep transportowych, pługa półzawieszanego, 
sieczkarni polowej, owijarki do bel, rozrzutnika wapna, siewnika punktowego 
i kombajnu do zbioru buraków. 

W ZSCKR w Siennicy RóŜanej w dwóch pracowniach tj. technologii gastronomicznej 
i obsługi konsumenta oraz nauki zawodu brakowało m.in. sprzętu RTV 
i komputerowego, materiałów multimedialnych, tekstowych źródeł informacji, sprzętu 
pomiarowego, przekrojów, modeli i atrap pojazdów.  

                                                 
57  Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
58  Wymaganym m.in. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw 

programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator 
urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spoŜywczego, piekarz, 
rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inŜynierii środowiska  
i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa 
śródlądowego, technik technologii Ŝywności i technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1540) 
oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki 
plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik 
mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieŜy (Dz. U. z 2006 r. Nr 10, poz. 54). 
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W ZSCKR w Bydgoszczy pracownia ekonomiczna nie dysponowała uŜytkowymi 
programami komputerowymi, w pracowni kształtowania krajobrazu brak było zbioru 
norm budowlanych dotyczących projektowania, cenników materiałów budowlanych 
oraz katalogów nakładów rzeczowych, a pracownia towaroznawstwa i przetwórstwa 
spoŜywczego nie została wyposaŜona m.in. w próbki surowców do przerobu, makiety 
i modele maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spoŜywczym oraz urządzenia 
i zestawy laboratoryjne do badania cech fizycznych wyrobów spoŜywczych. 

W ZSCKR w Powierciu występowały braki (w ujęciu ilościowym) podstawowych 
urządzeń do nauki niektórych zawodów (technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego), 
bądź posiadany sprzęt był w znacznym stopniu wyeksploatowany (ciągniki rolnicze).  

ZastrzeŜenia kontroli w ZSCKR w Brzostowie budził wysoki stopień zuŜycia niektórych 
pomocy naukowych oraz ubogi księgozbiór podręczników do nauki przedmiotów 
zawodowych (spośród 20 wymaganych pozycji ksiąŜkowych biblioteka szkolna 
posiadała tylko 3). 

W ZSCKR w Mieszkowicach, w pracowni technologii informacyjnej, na 3 stanowiskach 
komputerowych uŜytkowanych przez uczniów (z 10 losowo wybranych) zainstalowano 
program bez licencji wymaganej w art. 67 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych59.  

W ocenie NIK, brak pracowni, zalecanych pomocy dydaktycznych, a takŜe 
wyeksploatowane pojazdy i urządzenia do nauki zawodu mogą stanowić istotną przeszkodę 
w pełnej realizacji programów nauczania, a tym samym negatywnie wpływać na jakość 
kształcenia i przygotowanie zawodowe absolwentów. 

Zatrudnienie nauczycieli w 19 skontrolowanych zespołach szkół wynosiło w roku 
szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 odpowiednio 691,3 i 700,8 etatu, w tym nauczycieli 
przedmiotów zawodowych 295,4 i 304,3 etatu. Kadrę nauczycielską stanowili głównie 
nauczyciele mianowani i dyplomowani (70,2% i 68,6%). W przypadku zatrudniania 
nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji Minister RiRW wydawał zgody na 
ich zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy KN, a w odniesieniu do osób niebędących 
nauczycielami na podstawie art. 7 ust. 1d60 u.s.o. Ten stan zatrudnienia nauczycieli i ich 
kwalifikacje niezbędne do realizacji powierzonych zadań61 umoŜliwiały realizację zadań 
dydaktyczno-wychowawczych. Jedynie w 2 skontrolowanych zespołach stwierdzono 
- wynikające z zaniedbania ich dyrektorów - nieprawidłowości polegające na zatrudnieniu 
nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji zawodowych i zgody organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. I tak: 

Przy zatrudnianiu trzech nauczycieli czterech przedmiotów zawodowych dyrektor 
ZSCKR w Suwałkach nie przestrzegał wymogów rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 
2009 roku62. Nie posiadali oni bowiem wymaganych kwalifikacji zawodowych, 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i w § 2 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia, a takŜe zgody 

                                                 
59  Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. 
60  Wejście w Ŝycie z dniem 22 kwietnia 2009 r. 
61  Określone w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz w § 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

62  Patrz przypis powyŜej. 
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organu sprawującego nadzór pedagogiczny na ich zatrudnienie, wymaganej w art. 10 
ust. 9 ustawy KN. 

Dyrektor ZSCKR w Sejnach zatrudnił nauczyciela nauki jazdy samochodem, który nie 
posiadał uprawnień pedagogicznych, wymaganych postanowieniami § 5 pkt 1 
rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 roku, a takŜe nie wystąpił do organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny o wyraŜenie zgody na jego zatrudnienie, naruszając 
w ten sposób postanowienia art. 10 ust. 9 ustawy KN. 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do realizowanych form i zakresu 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w skontrolowanych zespołach szkół, które odbywało 
się w postaci róŜnorodnych szkoleń i konferencji organizowanych przez KCER w Brwinowie. 
Nauczyciele uzupełniali takŜe swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych 
i magisterskich uzupełniających, w tym finansując je ze środków własnych lub 
z dofinansowaniem j.s.t. 

Stwierdzone w 10 skontrolowanych zespołach szkół nieprawidłowości w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli polegały na nieopracowaniu wieloletniego planu 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków 
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych 
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 
wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków. Nieopracowywanie tych planów dyrektorzy zespołów 
uzasadniali m.in. zaspokojeniem potrzeb zespołu w zakresie kwalifikacji nauczycieli oraz 
faktem opracowywania planów doskonalenia zawodowego na kaŜdy rok, zgodnie z bieŜącymi 
potrzebami zespołu. Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły takŜe w MRiRW. 
Minister RiRW nie zbierał m.in. wniosków dyrektorów zespołów szkół o dofinansowanie 
form doskonalenia zawodowego, jak równieŜ nie opracował na lata 2008-2010 rocznych 
planów dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, uwzględniających te wnioski, co było 
niezgodne z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie z wyjaśnieniami MRiRW taka sytuacja 
była spowodowana niedoborem środków na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, w tym 
przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli. 

3.2.1.3. Organizacja i dokumentowanie procesu dydaktycznego oraz efekty 
kształcenia 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do organizacji działalności dydaktyczno-
wychowawczej w większości skontrolowanych zespołów szkół. Obwiązujące w 18 z 19 
zespołów szkolne plany nauczania, spełniały wymogi określone w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych oraz były w pełni realizowane w 16 z 19 zespołów. Arkusze 
organizacyjne na poszczególne lata szkolne, zawierające szczegółową organizację nauczania, 
wychowania i opieki w danym roku szkolnym, były zatwierdzone przez organ prowadzący 
szkołę, tj. Ministra RiRW. Rodzaj i wymiar zaplanowanych zajęć dydaktycznych był zgodny 
z wymiarem zajęć określonym w ramowych planach nauczania oraz podstawie programowej. 
Nauczanie realizowano na podstawie szkolnych programów nauczania. W jednym zespole 
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(ZSCKR w Powierciu) stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezgodności wymiaru 
zajęć w szkolnym planie nauczania z wymiarem określonym w ww. rozporządzeniu oraz 
w 3 zespołach (ZSCKR w Powierciu, ZSCKR w Suwałkach i ZSCKR w Sejnach) 
nieprawidłowości polegające na zrealizowaniu liczby godzin niezgodnej z wynikającą ze 
szkolnych planów nauczania. Nieprawidłowości te, według wyjaśnień dyrektorów zespołów 
szkół, powstały m.in. w związku z błędami przy planowaniu oraz absencją chorobową 
nauczycieli. Na przykład: 

Dyrektorzy ZSCKR w Suwałkach i ZSCKR w Sejnach nie wyegzekwowali zrealizowania 
wszystkich godzin zajęć przewidzianych w szkolnych planach nauczania. W latach 
szkolnych 2007/2008 - 2009/2010 w klasach II, III i IV w zawodzie technik Ŝywienia 
gospodarstwa domowego w ZSCKR w Suwałkach zrealizowano odpowiednio o 117, 144 
i 48 godzin mniej, a w ZSCKR w Sejnach odpowiednio o 116, 130 i 210 godzin mniej, 
niŜ wynikało to ze szkolnego planu nauczania. Ponadto, w tym okresie w klasach II, III 
i IV w ZSCKR w Suwałkach w zawodzie technik agrobiznesu zrealizowano mniej 
odpowiednio o 114, 148 i 31 godzin, a w ZSCKR w Sejnach w zawodzie technik 
mechanizacji rolnictwa - mniej odpowiednio o 124, 120 i 106 godzin. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację praktycznej nauki zawodu 
przez skontrolowane zespoły szkół w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - 
stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Analiza szkolnych planów nauczania 
oraz dokumentacji z przebiegu nauczania63 wykazała, Ŝe rodzaj i wymiar zajęć w ramach 
praktycznej nauki zawodu, realizowanych w kontrolowanym okresie w badanych zespołach 
szkół, były przede wszystkim zaleŜne od typu szkoły, a takŜe kierunku i roku kształcenia. 
Na przykład: 

Zajęcia praktyczne w ZSCKR w Janowie w analizowanym kierunku kształcenia - technik 
rolnik, stanowiły w roku szkolnym 2009/2010 w klasie pierwszej – 7,0%, w klasie 
drugiej - 13,9%, w klasie trzeciej - 14,3% i w klasie czwartej - 6,8% ogółu 
realizowanych godzin lekcyjnych. Uczniom zapewniono moŜliwość odbycia praktyk 
zawodowych w 66 gospodarstwach rolniczych i u przedsiębiorców, z którymi zawarto 
stosowne umowy.  

W ZSCKR w Kowalu kierunki objęte praktyczną nauką zawodu realizowano w całym 
cyklu nauczania w wymiarze: kucharz małej gastronomii (ZSZ) - 28,6%, mechanik-
operator pojazdów i maszyn rolniczych (ZSZ) - 32,6%, technik Ŝywienia i gospodarstwa 
domowego (technikum) - 9,2%, technik rolnik (technikum) - 10,6% technik Ŝywienia 
i gospodarstwa domowego (technikum uzupełniające) - 5,6% ogółu zrealizowanych 
godzin. Praktyki odbywały się w gospodarstwach indywidualnych i u przedsiębiorców. 
Podjęto równieŜ działania w celu umoŜliwienia uczniom odbywania praktyk 
w ośrodkach zagranicznych. Organizowano kursy nauki jazdy samochodem osobowym, 
ciągnikiem rolniczym, kombajnem.  

Praktyki zawodowe w ZSCKR w Powierciu odbywały się w szkolnym gospodarstwie 
pomocniczym oraz w innych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w tym takŜe za 
granicą. Uczniowie mogli odbywać praktyki zawodowe takŜe w zakładach 
specjalistycznych oraz w sprawdzonych stacjach kontroli pojazdów. Forma i wymiar 
praktycznej nauki zawodu były róŜne w zaleŜności od kierunku kształcenia. Zajęcia 

                                                 
63  W 4 wybranych klasach w poszczególnych latach szkolnych. 
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praktyczne stanowiły dla kierunków: technik mechanizacji rolnictwa – 28,0%, technik 
architektury krajobrazu – 24,0%, ogrodnik – 65,0% oraz mechanik - operator pojazdów 
i maszyn rolniczych - 63,0% wszystkich zajęć z zakresu kształcenia zawodowego 
w całym cyklu nauczania. 

W zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu nieprawidłowości stwierdzono jedynie 
w ZSCKR w Golądkowie, gdzie kontrola dokumentacji praktyk zawodowych odbywanych 
poza zespołem wykazała, Ŝe umowy sporządzane na tę okoliczność nie zawierały elementów 
wymaganych § 7 ust. 3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, tj. nie określano w nich praw 
i obowiązków stron umowy oraz sposobu ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji 
praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów. Wynikało to z błędnej interpretacji 
przez dyrektora zespołu przepisów ww. rozporządzenia. Ponadto w dokumentacji odbytych 
praktyk brakowało 4 indeksów oraz zaświadczeń o ich ukończeniu przez uczniów, którzy nie 
otrzymali promocji do następnej klasy i nie rozliczyli się z praktyk zawodowych.  

W latach 2008-2010 (I półrocze) w skontrolowanych zespołach szkół (poza 
przypadkiem ZSCKR w Boninie w 2008 r.) nie prowadzono działalności innowacyjnej 
i eksperymentalnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności 
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Rady pedagogiczne 
zespołów nie podejmowały w tej sprawie uchwał64, gdyŜ - jak m.in. wyjaśniali dyrektorzy 
zespołów - nauczyciele nie zgłaszali takich wniosków ani nie wyraŜali chęci do prowadzenia 
tego typu działań, które wymagają skomplikowanych procedur i formalności, odpowiednich 
warunków kadrowych i organizacyjnych, a takŜe dodatkowych środków na wyposaŜenie bazy 
dydaktycznej szkoły. Ponadto przepisy prawa nie obligują szkoły do prowadzenia 
eksperymentów i innowacji.  

W większości skontrolowanych zespołów szkół, tj. w 17 z 19, dokumentacja 
przebiegu nauczania była prowadzona w sposób zgodny z postanowieniami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
W ZSCKR w Golądkowie stwierdzono nieprawidłowości polegające na rozbieŜnościach 
w zapisach ocen końcowych za rok szkolny w dokumentacji dotyczącej procesu 
dydaktycznego, w ZSCKR w Bydgoszczy nie prowadzono ksiąg arkuszy ocen uczniów, 
wymaganych § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia. Według wyjaśnień pracowników 
kontrolowanych jednostek nieprawidłowości te wynikały z nieuwagi lub zapomnienia. 

Liczba uczniów w skontrolowanych zespołach szkół wynosiła na koniec roku 
szkolnego 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010 odpowiednio 5.645, 6.168 oraz 6.061. 
Na koniec roku szkolnego 2009/2010 nastąpił, w porównaniu do roku poprzedniego, 
nieznaczny spadek tej liczby, o ok. 1,3%, przy czym liczba absolwentów utrzymywała się na 
prawie takim samym poziomie (tj. odpowiednio 1.607 w roku szkolnym 2008/2009 i 1.616 
w roku szkolnym 2009/2010). Jednocześnie spadła liczba absolwentów, którzy przystąpili do 

                                                 
64  Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 u.s.o. 
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zdawania matury, z 846 w roku szkolnym 2008/2009 do 765 w roku szkolnym 2009/2010 
(tj. o ok. 9,6%). Średnia zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2008-2010 (I półrocze) 
w skontrolowanych zespołach szkół wynosiła odpowiednio 61,3%, 58,8% oraz 54,5% i była 
niŜsza od zdawalności we wszystkich szkołach w Polsce kształcących wyłącznie w zawodach 
rolniczych (wynoszącej odpowiednio: 66,7%; 66,8% i 61,5%)65 oraz od zdawalności w skali 
ogólnokrajowej (wynoszącej odpowiednio: 80,0%; 81,0% i 81,0%)66. Zdawalność tego 
egzaminu wahała się w zaleŜności od zespołu szkół67 oraz od poziomu zdających go w danym 
roku szkolnym absolwentów w granicach od 27,3% w roku 2010 r. w ZSCKR w Golądkowie 
do 100,0% w 2008 r. w ZSCKR w Kowalu. Na przykład:  

Zdawalność egzaminu maturalnego w ZSCKR w Suwałkach w latach 2008-2010 była 
wyŜsza od średniego poziomu województwa podlaskiego odpowiednio o 10,3, 7,4 i o 1,7 
punktu procentowego i wyniosła 80,3%, 76,4% i 66,7%. 

W latach szkolnych 2008-2010 zdawalność egzaminu maturalnego wśród absolwentów 
ZSCKR w Widzewie wynosiła odpowiednio: 84,0%, 82,6% i 81,0%. 

W ZSCKR w Sejnach uzyskano wzrost zdawalności egzaminu maturalnego z 40,0% 
w 2008 r. do 52,5% w 2010 roku. Wielkości te w kolejnych latach były jednak znacząco 
niŜsze (o 30,0, 26,7 i 12,5 punktu procentowego) od średnich wyników uzyskanych 
w województwie podlaskim. 
W ZSCKR w Boninie stwierdzono obniŜenie się wskaźnika zdawalności egzaminu 
maturalnego, od nieco ponad 54,0% w 2008 r. do 46,0% w 2009 r. i 42,1% w 2010 r. 
Zdaniem dyrektora zespołu jest to skutek niŜu demograficznego, w wyniku którego brak 
chętnych do nauki zmuszał zespół do przyjmowania uczniów z duŜymi brakami wiedzy 
z gimnazjum, co przekłada się na wyniki uzyskiwane na egzaminie maturalnym. W roku 
szkolnym 2009/2010 na tym egzaminie uczniowie po raz pierwszy obowiązkowo zdawali 
matematykę i przedmiot ten okazał się dla nich trudny. 

W latach 2008-2010 absolwenci skontrolowanych zespołów szkół przystępowali do 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 14 zawodach. Najwięcej absolwentów 
przystąpiło do obu etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
rolnik: w 2008 r. - 293, w 2009 r. -  367 i w 2010 r. - 379. Dyplom otrzymało odpowiednio 
188 (62,9%,) 233 (63,5%) i 238 (62,8%) absolwentów. Rozpiętość zdawalności egzaminu 
zawodowego zaleŜała od zawodu i od roku zdawania egzaminu i wynosiła od 27,4% 
w 2010 r. w zawodzie technik architektury krajobrazu do 100,0% w 2009 r. w zawodzie 
rolnik. Wysoką zdawalność egzaminów zawodowych w latach 2008-2010 osiągnięto 
w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych odpowiednio na poziomie 
88,9%, 90,4% i 86,0% czy kucharz małej gastronomii odpowiednio: 71,4%, 95,7% i 98,9%.  

Zdawalność egzaminów zawodowych zaleŜała takŜe od zespołu szkół, który ukończyli 
absolwenci. Na przykład:  

W ZSCKR w Janowie w latach 2008-2010 średnie wyniki egzaminów zawodowych 
wynosiły od 50,0% w zawodzie technik turystyki wiejskiej do 77,4% w zawodzie technik 

                                                 
65  Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
66  Dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
67  W 7 skontrolowanych zespołach zdawalność egzaminu maturalnego była w większości lat zdawania porównywalna lub 

wyŜsza od zdawalności tego egzaminu we wszystkich szkołach w Polsce kształcących wyłącznie w zawodach rolniczych, 
przy czym w dwóch z tych zespołów zdawalność była porównywalna bądź wyŜsza od zdawalności w skali 
ogólnokrajowej. 
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rolnik (w 2010 r.) i były wyŜsze od przeciętnie uzyskiwanych w 2010 r. w zawodach 
rolniczych w skali województwa podlaskiego (47,8%). RównieŜ w ZSCKR w Suwałkach 
zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 9 (na 11) 
przypadkach, była wyŜsza o 0,5 do 16,6 punktu procentowego od przeciętnego wyniku 
uzyskanego w województwie. Natomiast zdawalność egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe w ZSCKR w Sejnach była niŜsza od przeciętnego wyniku 
uzyskanego w województwie. Na przykład w zawodzie technik rolnik w 2009 r. - o 17,1 
punktu procentowego, a w 2010 r. - o 22,8 punktu procentowego. 

DuŜa rozpiętość zdawalności egzaminu zawodowego wynikała, zdaniem dyrektorów 
zespołów skontrolowanych szkół, m.in. z naboru w poszczególnych latach uczniów 
i słuchaczy o bardzo zróŜnicowanym poziomie merytorycznym. 

W skali kraju w latach 2008-2010 najwięcej absolwentów techników i szkół 
policealnych przystąpiło do dwóch etapów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w zawodach: technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego (27.459), technik rolnik 
(13.645), technik organizacji usług gastronomicznych (10.537), technik agrobiznesu (9.857), 
kucharz (9.047). Najwięcej absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przystąpiło do tego 
egzaminu w ww. okresie, w zawodach: kucharz małej gastronomi (30.316), mechanik-
operator pojazdów i maszyn rolniczych (3.132), cukiernik (1.923), rolnik (1.419), ogrodnik 
(1.334), piekarz (1.119). 

Najwięcej absolwentów techników i szkół policealnych prowadzonych przez 
Ministra RiRW przystąpiło w latach 2008-2010 do dwóch etapów egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik rolnik (2.312), technik 
Ŝywienia i gospodarstwa domowego (1.655), technik agrobiznesu (1.396). W przypadku 
zasadniczej szkoły zawodowej, najwięcej absolwentów przystąpiło do tego egzaminu 
w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (654) i kucharz małej 
gastronomi (283).  

W skali całego kraju zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
wśród absolwentów technikum i szkoły policealnej wahała się od 18,5% do 87,5%, 
najczęściej występująca zdawalność wynosiła około 60,0%. Wystąpiła duŜa zmienność 
pomiędzy zdawalnością w poszczególnych latach w ramach poszczególnych zawodów, 
najwięcej absolwentów zdało egzamin zawodowy w 2009 r., a najmniej w 2008 r. 
W przypadku absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej zdawalność egzaminu 
zawodowego była wyŜsza i wahała się od 71,6% do 95%. 

W szkołach prowadzonych przez Ministra RiRW oraz objętych kontrolą NIK 
zdawalność egzaminu zawodowego była podobna jak w skali całego kraju. 

Szczegółowe dane na temat liczby absolwentów szkół kształcących w zawodach 
rolniczych w Polsce, szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra RiRW oraz absolwentów 
skontrolowanych szkół, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe i absolwentów, którzy otrzymali dyplom przedstawiono w tabelach 4 
i 5 załącznika 5.3. Informacji. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt, Ŝe wszystkie skontrolowane zespoły 
szkół umoŜliwiły swoim uczniom udział w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach 
przedmiotowych róŜnych szczebli. Na przykład, w okresie objętym kontrolą: 
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Uczniowie ZSCKR w Boninie uczestniczyli w 83 konkursach szkolnych oraz 
olimpiadach regionalnych i ogólnopolskich. 

W ZSCKR w Korolówce-Osadzie 336 uczniów uczestniczyło w 20 konkursach, 
turniejach lub olimpiadach, a 36 z nich zakwalifikowało się do etapów centralnych, 
krajowych bądź wojewódzkich.  

W ZSCKR w Kowalu w konkursach, olimpiadach i turniejach wzięło udział 
469 uczniów. Do etapów wojewódzkich, okręgowych lub centralnych zakwalifikowało 
się 48.  

W ZSCKR w Studzieńcu 93 uczniów uczestniczyło w 23 imprezach weryfikujących 
wiedzę oraz umiejętności, w tym w 3 olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim 
i 20 konkursach (regionalnych, powiatowych i międzyszkolnych). 

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego w ZSCKR w Bydgoszczy dwukrotnie 
wygrywali organizowane pod auspicjami Parlamentu Europejskiego ogólnopolskie 
konkursy wiedzy unijnej. 

Dostosowanie kierunków nauczania w zespołach szkół prowadzonych przez 
Ministra RiRW do potrzeb uczniów oraz uwarunkowań lokalnego rynku pracy, a takŜe 
aktualność profilów kształcenia potwierdziły: Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz 
wojewódzkie i powiatowe izby rolnicze. W ich opinii profile kształcenia w skontrolowanych 
zespołach szkół odpowiadają aktualnym potrzebom w tym zakresie na terenach wiejskich, 
pozwalają na zdobycie wykształcenia, kwalifikacji i uprawnień zawodowych niezbędnych 
przy pracy na terenach wiejskich zarówno w rolnictwie, jak teŜ w sferze usług dla rolnictwa, 
a takŜe na korzystanie z programów unijnych. Wskazywano przy tym na kierunki dalszych, 
niezbędnych dostosowań, podkreślając m.in., Ŝe: z uwagi na specyfikę rynku pracy 
w rolnictwie, a takŜe zmniejszanie się jego potrzeb, do programów kształcenia w szkołach 
rolniczych naleŜałoby włączyć, w szerszym niŜ dotychczas zakresie, zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa na wspólnym rynku UE, a nawet rozwaŜyć 
wprowadzenie nowych kierunków nauczania związanych ze wspólną polityką rolną 
połączoną z rachunkowością rolną FADN68; programy nauczania powinny być jeszcze 
bardziej ukierunkowane na praktyczną naukę zawodu, a takŜe naleŜy na bieŜąco monitorować 
potrzeby rolników w zakresie kształcenia oraz dostosowywać programy do zmieniających się 
potrzeb. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadziło badań dotyczących 
edukacyjnych i zawodowych losów absolwentów szkół prowadzonych przez Ministra RiRW. 
W 10 z 19 skontrolowanych zespołów szkół podjęto takie działania, jednak przyjęta metoda, 
polegająca głównie na wypełnianiu i dostarczaniu przez absolwentów dobrowolnych ankiet, 
okazała się nieskuteczna. Niewiele osób zwracało ankiety, co wykluczało moŜliwość 
syntetycznego opracowania zawartych w nich informacji, które mogłyby okazać się przydatne 
w ocenie stopnia dostosowania profilów kształcenia oferowanych przez szkoły do wymagań 
zmieniającego się rynku pracy. Dyrektorzy podkreślali, Ŝe uzyskane dane nie są pełne, gdyŜ 
nie ma moŜliwości prawnych i technicznych (brak jakichkolwiek narzędzi badawczych w tym 
zakresie) do wykonania takiego zadania. Źródłem informacji o dalszych losach absolwentów 

                                                 
68  System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. 
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były często ich kontakty ze szkołą, co jednak - zdaniem dyrektorów - nie jest miarodajne. 
Na przykład: 

Z badań ankietowych przeprowadzonych w ZSCKR w Boninie wynika, Ŝe 39,0% 
absolwentów z lat 2008-2010 podjęło dalszą naukę, a 29,0% weszło na rynek pracy.  

Według danych ZSCKR w Siennicy RóŜanej zatrudnienie absolwentów zgodne 
z posiadanymi kwalifikacjami w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa wynosiło 
w 2008 r. - 63,4% oraz w 2009 r. - 67,3%, a w zawodzie technik Ŝywienia 
i gospodarstwa domowego w 2008 r. - 87,5% oraz w 2009 r. - 89,0% . 

Z danych zebranych przez ZSCKR w Widzewie wynika, Ŝe ok. 45,0% absolwentów z lat 
2008-2010 pracuje w wyuczonych zawodach, ok. 36,0% kontynuuje naukę w szkołach 
wyŜszych, ok. 3,0% absolwentów poszukuje pracy, a o ok. 16,0% absolwentów nie ma 
informacji. 

W ocenie NIK brak jednolitego systemu monitorowania edukacyjnych i zawodowych 
losów absolwentów szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrudnia 
ocenę stopnia dostosowania profilów i metod kształcenia do wymagań zmieniającego się 
rynku pracy. 

3.2.1.4. Organizacja i wypełnianie zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyrektorów szkół 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do wykonywania przez Ministra RiRW 
zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego69.  

Minister opracował plany nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2007/2008, 2008/2009 
i 2009/2010 zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu 
stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŜe kwalifikacji osób, którym moŜna zlecać 
prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, zwanego dalej rozporządzeniem MEN 
z 2006 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego, zwanego dalej rozporządzeniem MEN z 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. Kwalifikacje pedagogiczne pracowników MRiRW realizujących zadania 
w zakresie nadzoru pedagogicznego były zgodne z wymogami określonymi w § 8 ust. 2 
rozporządzenia MEN z 2006 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

Plany nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2007/2008 i 2008/2009 zostały 
zrealizowane. Plan na rok szkolny 2009/2010 zrealizowano w zakresie zaplanowanych 
kontroli, nie przeprowadzono jednak ewaluacji zewnętrznej problemowej, zaplanowanej 
w dwóch zespołach szkół. Powodem był brak szkoleń dla pracowników organu nadzoru 
pedagogicznego oraz dyrektorów szkół i placówek, za organizację których odpowiedzialne 
było MEN. Działaniami kontrolnymi, przewidzianymi w planach nadzoru pedagogicznego 
(wizytacje, szczegółowe badanie praktycznej nauki zawodu, kontrole), objęto 21 zespołów 
szkół i jedną bursę. W ich wyniku sformułowano wnioski, uwagi i zalecenia pokontrolne.  

                                                 
69  Na podstawie art. 32a ust. 1a  u.s.o. 
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W ramach nadzoru pedagogicznego Minister RiRW zorganizował dwie narady 
szkoleniowe i jedną konferencję dla dyrektorów szkół i placówek, przekazywał szkołom 
niezbędne informacje, a takŜe programy informatyczne umoŜliwiające m.in. tworzenie 
i przesyłanie arkusza organizacji szkoły czy przygotowanie i przesyłanie planów 
finansowych. 

Realizując obowiązek organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, w latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, Minister RiRW 
dokonał oceny70 pracy 16 dyrektorów zespołów szkół. Oceny te zostały przeprowadzone 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. 
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania 
odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego71. 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do realizacji, przez dyrektorów 
skontrolowanych zespołów szkół rolniczych, obowiązków w zakresie nadzoru 
pedagogicznego, wnikających z postanowień rozporządzenia MEN z 2006 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego oraz rozporządzenia MEN z 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. Dyrektorzy zespołów opracowywali coroczne plany nadzoru 
pedagogicznego, opiniowane następnie przez radę pedagogiczną, a takŜe przedkładali radzie 
informacje z realizacji sprawowanego nadzoru pedagogicznego wraz z wnioskami. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczących realizacji planów nadzoru pedagogicznego. 
Nadzór w roku szkolnym 2008/2009 był sprawowany przez dyrektorów zespołów szkół m.in. 
w formie działalności diagnostyczno-oceniającej, hospitacji zajęć, działalności 
wspomagającej nauczycieli oraz dokonywania oceny pracy i dorobku zawodowego 
nauczycieli, a w roku szkolnym 2009/2010 w formie ewaluacji wewnętrznej (np. dotyczącej: 
wyników egzaminów maturalnych czy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
oferty programowej szkoły w stosunku do realizacji i oczekiwań, współpracy z rodzicami, 
promocji szkoły, itp.), kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej szkół i placówek (np. kontroli dokumentacji przebiegu nauczania, kontroli 
przedmiotowych systemów oceniania oraz klasyfikowania uczniów, kontroli stanu 
technicznego i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowniach, itp.), a takŜe 
w formie wspomagania nauczycieli, polegającej m.in. na organizowaniu szkoleń i narad czy 
obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianiu im wniosków 
wynikających z tych obserwacji. Stwierdzone w 3 zespołach szkół (ZSCKR w: Bydgoszczy, 
Jabłoniu oraz w Powierciu) uchybienia w zakresie sprawowania przez dyrektorów nadzoru 
pedagogicznego polegały na nieterminowym (od kilku dni do 2 miesięcy)72 przedstawianiu 
radzie pedagogicznej planów nadzoru pedagogicznego. 

                                                 
70  Na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy KN. 
71  Dz. U. Nr 98, poz. 1066 ze zm. 
72  W stosunku do terminów określonych w rozporządzeniu MEN z 2006 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz 

w rozporządzeniu MEN z 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.  
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3.2.1.5. Realizacja zadań statutowych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 
w Brwinowie  

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (KCER) zostało utworzone przez 
Ministra RiRW z dniem 1 września 2007 r. Organem prowadzącym Centrum jest 
Minister RiRW. W roku szkolnym 2008/2009 KCER zatrudniało 12 pracowników, w tym 6 
na stanowisku nauczyciela konsultanta, a w roku szkolnym 2009/2010 - 7, w tym 2 na 
stanowisku nauczyciela konsultanta. Celem działania Centrum jest doskonalenie zawodowe 
nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych. Do jego podstawowych zadań 
naleŜy diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli oraz organizowanie dokształcania 
nauczycieli w zakresie pedagogiczno-metodycznym i specjalistycznym, a takŜe analizowanie 
i ocenianie efektów nauczania z przedmiotów zawodowych.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
funkcjonowanie KCER. W okresie objętym kontrolą, Centrum zorganizowało łącznie 
102 szkolenia, w których uczestniczyło 2.952 nauczycieli. Koszty tych szkoleń wyniosły 
1.968,5 tys. zł. Stwierdzono jednak, Ŝe Centrum nie w pełni zrealizowało plan pracy na 
2009 r. Nie zrealizowano 11 zadań, w tym nie przeprowadzono 5 szkoleń, nie sporządzono 
analizy wyników nauczania z zakresu ogrodnictwa oraz produkcji zwierzęcej, a takŜe nie 
opracowano projektów edukacyjnych dla zespołów przygotowujących materiały z zakresu 
bioróŜnorodności oraz materiałów dydaktycznych dla nauczycieli szkół rolniczych z zakresu 
uŜytkowania kombajnów zboŜowych. W 2010 r. (I półrocze) KCER nie przeprowadziło 
zaplanowanych warsztatów w zakresie pomiarów i obliczeń geodezyjnych stosowanych 
w architekturze krajobrazu oraz nie opracowało materiałów dydaktycznych z geodezji. 
Wynikało to m.in. z braku środków na realizację zadań, niedostosowania terminów szkoleń 
do moŜliwości szkół rolniczych oraz braków kadrowych. 

W trakcie kontroli ustalono równieŜ, Ŝe KCER przekazało Ministrowi RiRW 
z opóźnieniem 69 dni73 sprawozdanie z wykonania planu pracy za 2008 r. oraz plany pracy: 
na 2009 r. z opóźnieniem 82 dni74 i na 2010 r. z opóźnieniem 22 dni75, a takŜe nie wykonało 
zalecenia pokontrolnego MRiRW z dnia 16 lutego 2009 r. dotyczącego umieszczania kosztów 
wykonywanych zadań w planach pracy KCER i w sprawozdaniach z ich realizacji, przy czym 
niezgodnie z prawdą poinformowało Ministra RiRW o jego wykonaniu. 

3.2.2. Finansowanie kształcenia w szkołach prowadzonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zadań 
realizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 
w Brwinowie 

Środki finansowe na działalność szkół rolniczych, bursy i KCER, dysponentów III 
stopnia, ujmowane były w ustawach budŜetowych na lata 2008-2010, w części 32 

                                                 
73  W stosunku do terminu wynikającego z § 19 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu 
działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców 
metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego. 

74  W stosunku do terminu wynikającego z § 19 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w przypisie powyŜej. 
75  W stosunku do terminu wynikającego z § 31 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. 
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- Rolnictwo, której dysponentem był Minister RiRW76, w działach 801 - Oświata 
i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W latach 2008-2010 (I półrocze) 
Minister RiRW77 przekazał ww. jednostkom łącznie 330.900,4 tys. zł, w tym: 
121.020,3 tys. zł w 2008 r., 131.103,1 tys. zł w 2009 r. oraz 78.777,0 tys. zł 
w 2010 r. (I półrocze). 

Wydatki budŜetowe na działalność szkół rolniczych, bursy i KCER w latach  
2008-2010 wynosiły łącznie 412.898,9 tys. zł, w tym: w 2008 r. - 121.020,3 tys. zł, w 2009 r. 
- 131.103,1 tys. zł oraz 160.775,5 tys. zł w 2010 r.78. W wydatkach tych najwyŜszy udział 
miały wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym, odpowiednio: 59,8%, 70,0% oraz 60,6%. 

Realizację wydatków budŜetowych w ww. jednostkach w latach 2008-2010 
przedstawiono w tabeli 7 załącznika 5.3. Informacji. 

Średni koszt kształcenia jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez 
Ministra RiRW w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 wyniósł odpowiednio: 9,8 tys. zł 
oraz 9,0 tys. zł79 (w kontrolowanych zespołach szkół 9,6 tys. zł i 9,4 tys. zł).  

W toku przeprowadzonej w MRiRW kontroli stwierdzono, Ŝe Minister RiRW na 
etapie wstępnego określania limitów wydatków budŜetowych na 2009 r. informował Ministra 
Finansów, iŜ limit dla dotychczas przejętych oraz planowanych do przejęcia z dniem 
1 stycznia 2009 r. szkół powinien zostać zwiększony o 26.227,0 tys. zł, oraz Ŝe naleŜy 
zwiększyć o 20.000,0 tys. zł limit na dofinansowanie pomocy dydaktycznych dla tych szkół. 
Minister Finansów zwiększył wstępny limit wydatków na 2009 r. o 12.271,0 tys. zł 
z przeznaczeniem na finansowanie 7 szkół rolniczych oraz internatu, które miały być przejęte 
przez Ministra RiRW z dniem 1 stycznia 2009 r. Była to kwota przejętej od Ministra Edukacji 
Narodowej subwencji oświatowej nieuwzględniająca dopłaty środków, które szkoły te 
otrzymywały na funkcjonowanie od samorządów. Ponadto - w ocenie Ministra RiRW - 
przyznany limit nie uwzględniał skutków zwiększenia wydatków bieŜących z rezerwy 
budŜetowej na 2008 r. dla 28 zespołów szkół przejętych z dniem 1 stycznia 2008 r. W 2009 r. 
Minister RiRW kilkakrotnie, bezskutecznie występował do Ministra Finansów z wnioskami 
o  uzupełnienie przyznanych środków finansowych dla prowadzonych szkół rolniczych. 
W  2009 r. wydatki 45 zespołów szkół i bursy były wyŜsze o 13.471,0 tys. zł od 
przewidzianych w ustawie budŜetowej na 2009 r. - w efekcie uruchomienia przez Ministra 
Finansów środków z rezerw celowych i zmian wewnętrznych dokonanych przez Ministra 
RiRW między rozdziałami klasyfikacji budŜetowej.  

W 2009 r. w związku z niedoborem środków na działalność szkół rolniczych 
prowadzonych przez Ministra RiRW w szkołach tych juŜ w lutym, a następnie w kolejnych 
miesiącach wystąpiły zobowiązania wymagalne, osiągając na koniec roku, kwotę 62,7 tys. zł. 

                                                 
76  Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 
77  Na podstawie § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu wykonywania budŜetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784 ze zm.) - uchylenie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
78  Na podstawie wyników kontroli P/10/116 wykonania budŜetu państwa w 2010 r. cz. 32 - Rolnictwo, cz. 33 - Rozwój wsi, 

cz. 35 - Rynki rolne i cz. 62 - Rybołówstwo. 
79  Przy wydatkach w latach szkolnych określonych na podstawie sprawozdań Rb-28 w rozdz. 80130 (z wydatkami 

majątkowymi). 
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Zobowiązania na koniec 2009 r. wystąpiły w 2 zespołach szkół i dotyczyły wynagrodzeń 
nauczycieli za 2009 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto w 2009 r. 
w 12 zespołach szkół przekroczono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe na łączną 
kwotę 1.498,8 tys. zł80. 

W latach 2008-2010 (I półrocze) Minister RiRW nie wyodrębnił - w swoim budŜecie 
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem 
doradztwa metodycznego, w prowadzonych szkołach - w wysokości 1% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, do czego 
zobowiązywał art. 70a ust. 1 ustawy KN. Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Finansów 
MRiRW jako powyŜsze wydatki naleŜy traktować m.in. w całości koszty funkcjonowania KCER, 
które w okresie objętym kontrolą przekraczały 1% limit, określony w przywołanej ustawie. 
Zwrócenia uwagi wymaga jednak fakt, Ŝe w latach 2008-2010 (I półrocze) celem KCER było 
doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają we 
wszystkich szkołach rolniczych w Polsce, a nie tylko prowadzonych przez Ministra RiRW. 
MRiRW nie posiadało informacji dotyczących wysokości wydatków KCER związanych 
z doskonaleniem zawodowym wyłącznie nauczycieli szkół rolniczych, dla których organem 
prowadzącym jest Minister RiRW.  

W 2008 r., 2009 r. oraz w 2010 r. (I półrocze) KCER zrealizowało wydatki budŜetowe 
odpowiednio w kwotach: 1.538,2 tys. zł (99,9% planowanych), 1.295,9 tys. zł (100,0% 
planowanych) oraz 635,0 tys. zł (42,3% planu na 2010 r.). Ponadto, w ramach realizacji 
projektów Programu Leonardo da Vinci, wydatkowano środki UE w łącznej kwocie 
592,1 tys. zł oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 33,9 tys. zł.  

W trakcie kontroli w KCER stwierdzono nieprawidłowość polegającą na ustaleniu 
wynagrodzenia dla koordynatora projektu81, działającego z ramienia KCER, w wysokości 
10.813,0 zł brutto za czerwiec 2010 r. co było niezgodne z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie tego projektu, zawartej w dniu 9 kwietnia 2010 r. z MEN (Instytucją 
Pośredniczącą), według której wynagrodzenie brutto dla ww. koordynatora powinno wynosić 
6.600,0 zł. Dyrektor KCER wyjaśnił, iŜ wynagrodzenie za 2010 rok dla koordynatora 
projektu, zatrudnionego na podstawie kontraktu pracowniczego z dniem 1 czerwca 2010 r., 
zostało podzielone przez liczbę 7 miesięcy; stąd jego wyŜsza miesięczna kwota. Kolejna 
stwierdzona w KCER nieprawidłowość polegała na błędnym zastosowaniu 20,0% stawki 
odpisu amortyzacyjnego do zakupionego w dniu 19 grudnia 2008 r., za kwotę 68,6 tys. zł, 
sprzętu multimedialnego (środka trwałego), zakwalifikowanego jako pomoc dydaktyczna. 
Było to niezgodne z § 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 
                                                 
80  W związku z powyŜszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi złoŜył do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

przy Ministrze RiRW 13 zawiadomień w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik Dyscypliny 
Finansów Publicznych przy Ministrze RiRW w jednym przypadku złoŜył wniosek o ukaranie, a w drugim umorzył 
postępowanie, natomiast pozostałe 11 zawiadomień zwrócił dwukrotnie Ministrowi RiRW argumentując zwrot ich 
wadliwym uzasadnieniem. W tej sytuacji MRiRW uznało, Ŝe wykorzystało juŜ wszystkie działania zmierzające do 
zawiadomienia. 

81  Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych 
w Polsce - CEKIN. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

33 

publicznych. Skutkiem tego w bilansach Centrum sporządzonych za 2008 r. oraz za 2009 r. 
wykazano zawyŜoną wartość środków trwałych odpowiednio o: 68,6 tys. zł i 54,9 tys. zł. 

W latach 2008-2010 (I półrocze) skontrolowane zespoły szkół otrzymały z MRiRW 
środki na działalność w kwocie łącznej 150.265,6 tys. zł, w tym w 2008 r. 17 zespołów 
otrzymało 59.402,7 tys. zł, w 2009 r. - 19 zespołów otrzymało 58.137,9 tys. zł (tj. 2,1% mniej 
w porównaniu do 2008 r.) oraz w 2010 r. (I półrocze) - 32.725,0 tys. zł. W tym okresie 
ww. zespoły wykazywały na rachunkach dochodów własnych środki w wysokości: w 2008 r. 
- 2.008,6 tys. zł, w 2009 r. - 1.894,5 tys. zł oraz w 2010 r. (I półrocze) – 1.213,1 tys. zł. Były 
to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyŜywienie i zakwaterowanie uczniów oraz 
świadczenie usług szkoleniowych i informacyjnych, które wydatkowano przede wszystkim na 
zakup Ŝywności oraz materiałów i wyposaŜenia. Ponadto szkoły dysponowały środkami 
pochodzącymi z dofinansowania przez rady rodziców: w 2008 r. - 144,6 tys. zł, w 2009 r. 
216,1 tys. zł oraz w 2010 r. (I półrocze) - 123,8 tys. zł.  

Rys. 3. Struktura środków w dyspozycji skontrolowanych szkół rolniczych w latach 2008-2010 (I półrocze) 
w tys. zł 
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Wykorzystanie środków budŜetowych w skontrolowanych szkołach wynosiło 
odpowiednio w 2008 r. - 59.402,7 tys. zł, w 2009 r. - 58.137,9 tys. zł, oraz 
w 2010 r. (I półrocze) - 32.473,6 tys. zł. W strukturze wydatkowanych środków największy 
udział miały wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi odpowiednio 58,0%, 
70,1% oraz 67,5%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach budŜetowych ogółem 
wynosił odpowiednio 10,5%, 1,3% i 3,4%. Corocznie malał udział wydatków na remonty, 
który w 2008 r. wynosił 8,8%, w 2009 r. - 5,2% oraz w 2010 r. (I półrocze) - 2,6%, a takŜe 
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udział wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek z 2,3% w 2008 r. do 
1,3% w 2009 r. oraz 0,8% w 2010 r. (I półrocze). Udział wydatków na szkolenia nauczycieli 
w wydatkach ogółem był bardzo niski i wynosił w kontrolowanym okresie 0,1%. Strukturę 
wydatków budŜetowych skontrolowanych szkół rolniczych w latach 2008-2010 (I półrocze) 
w tys. zł przedstawiono na wykresie 6 załącznika 5.3. Informacji. 

W 14 z 19 skontrolowanych ZSCKR stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
gospodarki finansowej polegające przede wszystkim na naruszeniu postanowień: ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych lub postanowień rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. NajwyŜsza Izba 
Kontroli negatywnie oceniła gospodarkę 4 z ww. 19 skontrolowanych zespołów, tj. ZSCKR 
w: Okszowie, Janowie, Suwałkach oraz w Sejnach. 

W 7 skontrolowanych ZSCKR stwierdzono działania ich dyrektorów polegające na 
przekroczeniu w 2009 r. lub 2010 r. planu wydatków na wynagrodzenia pracowników 
i pochodne od tych wynagrodzeń oraz ich finansowaniu z niewłaściwych paragrafów 
klasyfikacji budŜetowej. Stanowiło to naruszenie postanowień odpowiednio: art. 35 ust. 1 
u.f.p. z 2005 r. i art. 44 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z 2009 r. Dyrektorzy podejmowali jednak decyzje 
o wypłacie wynagrodzeń osobowych ze środków przeznaczonych na inne wydatki, gdyŜ ich 
niewypłacenie wiązało się z powstaniem zobowiązań wymagalnych oraz moŜliwymi 
roszczeniami ze strony pracowników. Na przykład: 

W ustawie budŜetowej na 2009 r. oraz w pierwszej zatwierdzonej wersji planu 
finansowego ZSCKR w Starym Lubiejewie, na wynagrodzenia osobowe pracowników 
przewidziano 1.278,3 tys. zł. Zgłoszone w tym zakresie potrzeby wynosiły 1.826,2 tys. zł. 
W wyniku wielokrotnych wystąpień dyrektora zespołu do Ministra RiRW w sprawie 
niewystarczających środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, w planie po 
zmianach zwiększono je do 1.417,8 tys. zł. PoniewaŜ kwota ta nadal nie pokrywała 
potrzeb, a niewypłacenie wynagrodzeń wiązało się z powstaniem zobowiązań 
wymagalnych oraz moŜliwymi roszczeniami ze strony pracowników, dyrektor zespołu 
podjął decyzję o wypłacie wynagrodzeń ze środków przeznaczonych na bieŜące wydatki. 
Na ten cel wykorzystano środki przewidziane na wynagrodzenia bezosobowe, zakup 
materiałów i wyposaŜenia oraz pozostałych usług. Dyrektor zespołu, wobec niedoboru 
środków na wynagrodzenia, nie przyznawał pracownikom nagród.  

W 2009 r. w ZSCKR w Okszowie plan wydatków na wynagrodzenia przekroczono 
o 135.173,00 zł, tj. o 7,4%. Niedobór środków na wynagrodzenia został sfinansowany 
z części rezerw celowych otrzymanych na inne cele oraz środkami planowanymi do 
realizacji w 15 paragrafach wydatków bieŜących. Spowodowało to niewykonanie 
planowanych wydatków w tych paragrafach na poziomie od 1,3% do 43,6%. Dyrektor 
zespołu bezskutecznie występował do Ministra RiRW o zwiększenie środków na 
wynagrodzenia. 

Dyrektor ZSCKR w Widzewie przekroczył w 2009 r. plan wydatków budŜetowych na 
wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
o 131.486,89 zł, tj. o 3,0%, finansując je ze środków przeznaczonych na wydatki 
rzeczowe. Dyrektor zespołu wielokrotnie występował do MRiRW  informując o brakach 
środków na wynagrodzenia w planie finansowym na 2009 r. W wyjaśnieniach do 
Ministra RiRW dyrektor stwierdził, Ŝe „niewypłacenie wynagrodzeń pracownikom 
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w terminach określonych w obowiązujących przepisach skutkowałyby koniecznością 
zapłaty odsetek oraz spowodowałoby naruszenie przepisów prawa pracy, powodując 
powstanie zobowiązań wymagalnych.” 

Badanie realizacji wydatków budŜetowych w skontrolowanych zespołach szkół82 
wykazało nieprawidłowości polegające m.in. na: wystąpieniu w ZSCKR w Bydgoszczy 
i w ZSCKR Golądkowie zobowiązań wymagalnych, zaciągnięciu w ZSCKR w Janowie 
w 2009 r., zobowiązania na poczet 2010 r., ponoszeniu przez ZSCKR w Janowie, ZSCKR 
w Boninie, ZSCKR w Kowalu, ZSCKR w Sejnach i ZSCKR w Okszowie wydatków na cele 
i w wysokościach innych od ustalonych w planie finansowym zespołu, dokonaniu zmian 
w planie dochodów własnych przez dyrektora ZSCKR w Korolówce-Osadzie, mimo braku 
pisemnego upowaŜnienia Ministra RiRW w tym zakresie, nierzetelnym rozliczeniu umowy 
z wykonawcą w ZSCKR w Rudce. Nieprawidłowości te wynikały głównie z niewłaściwego 
planowania wydatków przez dyrektorów skontrolowanych zespołów. Na przykład: 

W okresie od dnia 17 marca 2009 r. do 30 lipca 2009 r. w ZSCKR w Bydgoszczy 
występowały zobowiązania wymagalne (w wysokości 351,4 tys. zł do dnia 18 czerwca 
2009 r. i 377,3 tys. zł. po tym dniu), czym naruszono art. 35 ust. 3 pkt 3 u.f.p.  2005 r. 
Przyczyną powyŜszego stanu było zaciągnięcie przez dyrektora zespołu zobowiązań 
związanych z rozbudową szkoły o salę gimnastyczną w 2009 r., bez zapewnienia 
finansowania tego zadania w planie wydatków na ten rok. PowyŜsza sytuacja została 
wyszczególniona jako nieprawidłowość w wystąpieniu pokontrolnym NIK z 21 kwietnia 
2009 r. Zobowiązania wymagalne zostały spłacone w dniu 30 lipca 2009 r., a wierzyciel 
zrzekł się roszczeń wynikających z nieterminowo dokonanych płatności. 

W okresie od stycznia do maja w latach 2009 i 2010, dyrektor ZSCKR w Sejnach 
dokonał wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) w łącznej kwocie 13,9 tys. zł z niewłaściwych paragrafów klasyfikacji 
budŜetowej. Takie działanie dyrektora było niezgodne z art. 35 ust 1 u.f.p. z 2005 r. 
i art. 44 ust.1 pkt. 3 u.f.p. z 2009 r. Wynikało ono ze zbyt późnego wystąpienia przez 
dyrektora do Ministra RiRW o dokonanie zmian w planie wydatków. 

W 2008 r. dyrektor ZSCKR w Korolówce-Osadzie nie posiadając pisemnego 
upowaŜnienia Ministra RiRW dokonała dwukrotnych, po stronie wydatków, zmian 
w planie dochodów własnych na kwotę 7.010,00 zł, co stanowiło naruszenie przepisów 
określonych w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. 
w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych 
i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną 
formę organizacyjno-prawną83. 

W ZSCKR w Rudce w 2008 r. rozliczono  umowę na wykonanie wymiany okien 
w internacie - przed jej wykonaniem. W trakcie kontroli ustalono, Ŝe jednego okna nie 
wstawiono (znajdowało się magazynie). Pomimo to, były dyrektor zespołu wypłacił 
całą, wynikającą z umowy, kwotę wykonawcy (39.489,20 zł) oraz inspektorowi nadzoru 
z tytułu nadzoru nad wykonaniem wymiany okien (683,20 zł). Były dyrektor zespołu nie 
wyegzekwował teŜ wniesienia przez wykonawcę na rachunek zespołu, zgodnie 

                                                 
82  Przeprowadzone na próbie największych wydatków - w kaŜdym roku objętym kontrolą - po 5 wydatków w paragrafach: 

421 - zakup materiałów i wyposaŜenia, 424 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 427 - zakup usług 
remontowych, 605 - wydatki na inwestycje jednostek budŜetowych, 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych. 

83  Dz. U. Nr 116,  poz. 783 ze zm. - uchylone z dniem 1 stycznia 2011 r. 
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z warunkami podpisanej umowy, zabezpieczenia w kwocie 3.948,92 zł, tj. 10,0% 
wartości oferowanej ceny z tytułu naleŜytej realizacji umowy. 

Analiza przeprowadzonych w skontrolowanych zespołach szkół rolniczych i KCER 
w okresie 2008-2010 (I półrocze) postępowań o udzielenie zamówień publicznych wykazała, 
Ŝe w 16 jednostkach wydatki z tytułu udzielanych zamówień publicznych były realizowane 
z zachowaniem zasad, form i trybu określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych. W 4 jednostkach, w tym w KCER, stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na naruszeniu postanowień u.p.z.p. Na przykład:  

Dyrektor ZSCKR w Suwałkach udzielił w trybie zapytania o cenę zamówienia 
publicznego na remont dachu budynku szkoły za cenę 120,0 tys. zł brutto wbrew 
postanowieniom art. 70 u.p.z.p. Ponadto, prowadząc postępowanie, nie sporządzono 
wymaganej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a umowę z wykonawcą 
zawarto juŜ po dwóch dniach (zamiast minimum po siedmiu) od zawiadomienia 
pozostałych oferentów o dokonanym wyborze, co było sprzeczne z postanowieniami 
odpowiednio art. 71 oraz art. 94 ust. 1 u.p.z.p.  

Dyrektor ZSCKR w Janowie naruszył postanowienia art. 144 ust. 1 u.p.z.p., podpisując 
aneks do umowy zawartej w grudniu 2009 r., na okres trzech lat, m.in. na roczną 
dostawę gazu płynnego i świadczenie usług dystrybucji gazu na potrzeby zespołu szkół. 
Aneks zmienił cenę za jeden litr gazu, podwyŜszając ją poprzez dodanie do niej marŜy 
handlowej. W konsekwencji, od zakupionego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 
17 listopada 2010 r. gazu marŜa ta wyniosła 13.868,11 zł (brutto), a w przypadku pełnej 
realizacji umowy wyniesie ona 57.645,00 zł. 

Według wyjaśnień dyrektorów tych jednostek powyŜsze nieprawidłowości wynikały 
m.in. z niedostatku wiedzy i doświadczenia osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie 
procedury przetargowej w zakresie postępowania o zamówienie publiczne oraz 
z konieczności szybkiego przeprowadzenia niezbędnych napraw.  

W 6 skontrolowanych ZSCKR oraz KCER stwierdzono nieprawidłowości polegające 
na naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości. I tak: 

Główny księgowy ZSCKR w Rudce - od stycznia 2010 r. do końca okresu objętego 
kontrolą - nie prowadził ksiąg rachunkowych, w sposób wymagany art. 23 i 24 u.o.r. 
Zdarzenia gospodarcze były zapisywane jedynie na arkuszu kalkulacyjnym w programie 
Excel. TakŜe w 2008 r. i 2009 r. nie prowadzono na bieŜąco zapisów w księgach 
rachunkowych, natomiast na koniec kaŜdego roku przepisywano dane zgromadzone na 
arkuszu kalkulacyjnym do dziennika „Amerykanka“, w ten sposób zabezpieczając 
i utrwalając w wersji papierowej zapisy prowadzone w ciągu całego roku. ZSCKR nie 
posiadał równieŜ dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, 
wymaganej art. 10 u.o.r. Do dnia zakończenia kontroli, w zespole szkół nie korzystano 
z zakupionego programu księgowego, z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry do jego 
obsługi.  

Stwierdzone w ZSCKR w Mieszkowicach nieprawidłowości polegały m.in. na 
sporządzaniu przez głównego księgowego zespołu sprawozdań finansowych za I, II, III 
kwartał 2009 r. oraz za I i II kwartał 2010 r. w oparciu o niezaksięgowane 
(tj. znajdujące się w buforze programu księgowości komputerowej), nietrwałe zapisy 
księgowe. Stanowiło to naruszenie przepisu art. 23 ust. 1 i 5 u.o.r. Jednocześnie dla 
2 zapisów z 2009 r. nie określono daty operacji gospodarczej, co było sprzeczne 
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z wymogami art. 23 ust. 2 pkt 1 u.o.r. Nieterminowo dokonywano równieŜ trwałego 
przenoszenia zapisów księgowych do księgi głównej zespołu, np. zamknięcia zapisów 
księgowych za 2008 r. dokonano 217 dni po dniu bilansowym, a zestawienie obrotów 
i sald za 2009 r. sporządzono 133 dni po dniu bilansowym, co było sprzeczne 
z przepisami art. 24 ust. 5 pkt 2 u.o.r. W obowiązującej w zespole od 1 stycznia 2009 r. 
polityce rachunkowości nie określono: m.in. wykazu programów, procedur i funkcji 
oprogramowania uŜytego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Naruszało to przepisy 
art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. c u.o.r. Ponadto w komputerze, na którym prowadzono ewidencję 
finansowo-księgową zainstalowano i wykorzystywano program, na który zespół nie 
posiadał licencji wymaganej art. 67 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Analiza majątku trwałego ZSKR w Gołotczyźnie wykazała, Ŝe bilans zespołu z lat 2008-
2009 sporządzono z naruszeniem przepisów u.o.r oraz niezgodnie z ewidencją 
księgową. Podane w bilansie zespołu na dzień 31 grudnia 2008 r. wartości środków 
trwałych nie zostały pomniejszone o odpisy amortyzacyjne wynoszące 142,4 tys. zł, co 
stanowiło naruszenie art. 28 ust. 1 pkt 1 u.o.r. Ponadto ujęta w bilansie wartość 
urządzeń technicznych i maszyn w kwocie 169,2 tys. zł była niezgodna z ewidencją 
księgową, wg której ich wartość wynosiła 22,4 tys. zł. RównieŜ bilans zespołu na dzień 
31 grudnia 2009 r. został sporządzony nieprawidłowo, gdyŜ w wartości urządzeń 
technicznych i maszyn, wynoszącej ogółem 19,5 tys. zł, ujęto kwotę 14,3 tys. zł, która 
została jednocześnie w 100,0% zamortyzowana w 2009 r.  

Według wyjaśnień dyrektorów i głównych księgowych tych jednostek powyŜsze 
nieprawidłowości wynikały m.in. z nieznajomości stosowanych w danej jednostce 
programów księgowych i awarii urządzeń technicznych. 

W 2 zespołach szkół stwierdzono nieprawidłowości polegające na naruszeniu 
postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
sprawozdawczości budŜetowej. I tak: 

Analiza sprawozdań budŜetowych Rb-28 z wykonania planu wydatków ZSCKR 
w Boninie wykazała niezgodność danych zawartych w sprawozdaniu za okres I półrocza 
2010 r. w stosunku do danych wynikających z ewidencji księgowej zespołu 
o 1.085,16 zł., co naruszało postanowienia § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. 

W sprawozdaniu Rb-34 z wykonania dochodów własnych ZSCKR w Mieszkowicach za 
II kwartał 2010 r. wykazano zaniŜone o 1.534,40 zł przewidywane kwoty dochodów 
i wydatków w porównaniu z kwotami planowanymi, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 1 
ww. rozporządzenia. 

Dyrektor ZSCKR w Sejnach dokonał w latach 2009-2010 wpłat na PFRON za 
styczeń, marzec i kwiecień 2009 r. oraz za luty 2010 r. z przekroczeniem odpowiednio 
o 12 dni, 161 dni, 7 dni i 17 dni terminu zapłaty84. 

Zgodnie z art. 90 f u.s.o, udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów leŜy w kompetencjach gminy właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia. 
W budŜetach skontrolowanych szkół nie przewidziano środków na ten cel, jedynie w 2008 r. 
Minister RiRW - z własnej inicjatywy - dokonał zmiany w planie wydatków o kwotę 
2,3 tys. zł na wypłatę stypendiów uczniom w ZSCKR w Sejnach, którym z przyczyn 
rodzinnych potrzebna była taka pomoc. Dyrektorzy skontrolowanych zespołów szkół 

                                                 
84  Określonego w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 2114, poz. 1407 ze zm.). 
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dostrzegali potrzebę wsparcia finansowego swoich niektórych uczniów, jednak nie 
dysponowali środkami na ten cel. Niektóre zespoły np. ZSCKR w Powierciu czy ZSCKR 
w Widzewie udzielały najbardziej potrzebującym uczniom pomocy w uzyskaniu 
dofinansowania z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej na pokrycie kosztów 
wyŜywienia.  

W latach 2008-2010 (I półrocze), głównie w 2008 r., z pomocy materialnej 
o charakterze motywacyjnym korzystali, na podstawie art. 90g u.s.o.85 uczniowie 
8 skontrolowanych zespołów szkół oraz na podstawie art. 90h u.s.o86 uczniowie 7 zespołów.  

3.2.3. Nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad 
działalnością szkół rolniczych oraz Krajowego Centrum 
Edukacji Rolniczej w Brwinowie 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zadań w zakresie nadzoru nad szkołami rolniczymi i Krajowym Centrum 
Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 

W zakresie gospodarki finansowej MRiRW przeprowadziło osiem kontroli 
w zespołach szkół prowadzonych przez Ministra RiRW. W wyniku pięciu kontroli 
dotyczących wydatków inwestycyjnych, w trzech przypadkach stwierdzono niekompletność 
planu realizacji inwestycji (plany poprawiono), a w dwóch nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono równieŜ w kontroli wydatkowania przyznanych środków 
finansowych ani w dwóch kontrolach dotyczących zgodności danych sprawozdawczych 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Ponadto został przeprowadzony jeden audyt 
wewnętrzny finansowania szkół. Zalecenia po tym audycie dotyczyły m.in. zwiększenia 
zakresu kontroli w ramach nadzoru spraw finansowych i administracyjnych. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdzał plany pracy KCER oraz sprawozdania 
z ich realizacji. Do przedłoŜonych dokumentów MRiRW zgłaszało uwagi. MRiRW 
przeprowadziło w Centrum dwie kontrole dotyczące gospodarki finansowej. W wyniku 
kontroli przeprowadzonej w 2008 r. skierowano zalecenia pokontrolne dotyczące: 
równomiernego wydatkowania środków finansowych, uwzględniania kosztów realizacji 
zadań w rocznych planach pracy i w sprawozdaniach z ich wykonania, realizacji zadań 
wynikających z planów pracy, zgodności merytorycznej wykonywanych zadań 
z wydatkowaniem środków oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych. W 2010 r. 
w wyniku przeprowadzonej kontroli skierowano zalecenia dotyczące: uzupełnienia 
wewnętrznych procedur kontroli finansowej, treści zawieranych umów cywilnoprawnych, 
opisywania rachunków, potwierdzania dokonania kontroli finansowych, zatwierdzania kwot 
do wypłat, zwiększenia nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji finansowej. Centrum 
udzieliło odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne o wykonaniu zaleceń87.  

                                                 
85  Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 
86  Stypendia Prezesa Rady Ministrów. 
87  W kontroli stwierdzono, iŜ KCER nie wykonało zalecenia pokontrolnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z 2009 r. dotyczącego umieszczania kosztów wykonywanych zadań w planach pracy Centrum i w sprawozdaniach z ich 
realizacji. 
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Stwierdzona w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieprawidłowość w zakresie 
nadzoru nad działalnością podległych szkół rolniczych polegała na niezweryfikowaniu 
wniosków o zmianę planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zgłoszonych w grudniu 
2009 r. przez dyrektorów 5 zespołów szkół88. Ustalono, Ŝe na początku grudnia 2009 r. 
dyrektorzy tych zespołów zwrócili się do Ministra RiRW z 9 wnioskami o zwiększenie planu 
wydatków na 2009 r. na wynagrodzenia bezosobowe o łączną kwotę 457,6 tys. zł, podczas 
gdy do końca października 2009 r. 4 z tych zespołów nie wykazywały w sprawozdawczości 
budŜetowej planowanych wydatków, ich zaangaŜowania oraz zobowiązań. Według wyjaśnień 
dyrektorów tych zespołów89, powyŜsze środki zamierzano wykorzystać na wynagrodzenia 
osobowe, gdyŜ pomimo wielokrotnych wystąpień do Ministra RiRW, w sprawie zwiększenia 
środków na wynagrodzenia osobowe, ich wysokość była niewystarczająca. Niewypłacenie 
wynagrodzeń z tytułu umów o pracę skutkowałoby pozwami do sądu i dodatkowymi 
kosztami, np. z tytułu odsetek. Przyznane decyzją Ministra RiRW środki na wynagrodzenia 
bezosobowe zostały faktycznie wykorzystane przez szkoły na wynagrodzenia osobowe. 
Wskutek tego, w 2009 r. przekroczono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w tych 
zespołach o 689,9 tys. zł, natomiast wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia 
bezosobowe wyniosło 0,4% planu po zmianach. 

3.2.4. Finansowe rezultaty kontroli  

Według stanu na dzień 16 maja 2011 r. finansowe rezultaty kontroli wyniosły łącznie 
1.101.268,01 zł, w tym w 8 zespołach szkół z naruszeniem prawa wydatkowano kwotę łączną 
1.057.491,12 zł oraz w jednym zespole stwierdzono potencjalne finansowe skutki 
nieprawidłowości na kwotę 43.776,89 zł. 

                                                 
88  W Bobowicku, Mieszkowicach, Potoczku, Sokołowie Podlaskim, Starym Lubiejewie. 
89  Otrzymanych w trybie artykułu 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli 

Kontrola została poprzedzona analizą stanu prawnego, analizą dostępnych 
dokumentów, m.in. dokumentacji kontroli wykonania budŜetu państwa przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, interpelacji poselskich i doniesień prasowych dotyczących 
kontrolowanej problematyki.  

Funkcjonowanie systemu kształcenia dla potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich było 
ostatnio przedmiotem kontroli, obejmującej lata 1999-2000, przeprowadzonej przez 
Departament Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej NIK w 2001 r.90. W wyniku tej kontroli 
NIK wnioskowała do Ministra RiRW m.in. o określenie potrzeb kształcenia w zawodach 
rolniczych i z otoczenia rolnictwa na najbliŜsze i dalsze lata, co powinno stanowić podstawę 
do reformowania istniejącej i ustalenia nowej sieci szkół rolniczych. 

W wyniku kontroli rozpoznawczej91 stwierdzono m.in. nieprawidłowości polegające 
na przekroczeniu w 2009 r. planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników 
o 202,5 tys. zł i ich finansowaniu z niewłaściwych paragrafów klasyfikacji budŜetowej92. 
Ustalono takŜe, Ŝe w zespole szkół występują problemy lokalowe i braki w wyposaŜeniu 
dydaktycznym. Z powodu braku środków finansowych w 2009 r. nie realizowano nauki jazdy 
samochodem oraz nauki pracy maszynami rolniczymi.  

Do kontroli wytypowane zostały, zespoły szkół rolniczych w województwach, 
w których występuje największa liczba tych szkół (lubelskie, mazowieckie, podlaskie, 
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz łódzkie).  

Podstawową metodą badawczą była analiza dokumentacji skontrolowanych jednostek. 
Badania prawidłowości realizacji wydatków oraz przestrzegania zasad, formy i trybu 
udzielania zamówień publicznych określonych w: u.p.z.p.; u.f.p. z 2005 r. i u.f.p. z 2009 r. 
przeprowadzono na próbie największych wydatków93 - w kaŜdym roku objętym kontrolą - po 
5 wydatków w paragrafach: 421 - zakup materiałów i wyposaŜenia, 424 - zakup pomocy 
naukowych i dydaktycznych, 427 - zakup usług remontowych, 605 - wydatki na inwestycje 
jednostek budŜetowych, 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych. 

                                                 
90  Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu kształcenia dla potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich 

(DRiGś 41000/2001, Nr ewid. 176/2001/P/01/101/DRZ, Warszawa, listopad 2001 r.). 
91  Kontrola nr R/10/004, przeprowadzona w ZSCKR w Sokołowie Podlaskim na przełomie maja i czerwca 2010 r. 
92  W wyniku tej kontroli Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego skierował do Rzecznika 

Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze RiRW zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 
przez dyrektora zespołu szkół, które polegało na przekroczeniu planu wydatków na 2009 rok, co stanowiło naruszenie 
art. 44 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z 2009 r. Tym samym dyrektorowi zespołu zarzucono czyn z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, 
poz. 114 ze zm.). 

93  Największy wydatek to wydatek obejmujący wszystkie płatności zrealizowane w trakcie roku na podstawie umowy lub 
zakup jednego materiału lub usług. 
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4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu 
kontroli 

W kontroli koordynowanej przez Departament Środowiska, Rolnictwa 
i Zagospodarowania Przestrzennego NIK uczestniczyło 6 delegatur NIK. Nie korzystano 
z pomocy biegłych ani specjalistów. Przesłuchano 2 świadków. W jednym przypadku, na 
podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej 
o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego. W trybie 
art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, zasięgnięto informacji w 26 jednostkach, w tym m.in. 
w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nt. efektów kształcenia w szkołach rolniczych w Polsce 
oraz w Krajowej Radzie Izb Rolniczych, a takŜe wojewódzkich i powiatowych izbach 
rolniczych nt. aktualności profilów kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach rolniczych. 

Protokoły kontroli przeprowadzonych w 21 jednostkach zostały podpisane przez 
kierowników tych jednostek bez zastrzeŜeń. Przeprowadzono 1 naradę w toku kontroli oraz 
4 narady pokontrolne. 

Wystąpienia pokontrolne skierowano do wszystkich skontrolowanych jednostek. 
Kierownicy tych jednostek nie złoŜyli zastrzeŜeń do ocen, uwag i wniosków zawartych 
w wystąpieniach pokontrolnych.  

W wystąpieniach pokontrolnych zawarto 90 wniosków, z których 58 zrealizowano, 
27 jest w trakcie realizacji, a 5 nie zrealizowano. 

W wyniku kontroli zostało skierowanych przez Departament Środowiska, Rolnictwa 
i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Delegatury NIK w Białymstoku i Lublinie łącznie 
7 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o naruszeniach dyscypliny finansów publicznych przez dyrektorów 
skontrolowanych zespołów szkół w Janowie, Okszowie, Korolówce-Osadzie, Sejnach, 
Starym Lubiejewie, Suwałkach i Widzewie. Naruszenia polegały na:  

− Przekroczeniu planu wydatków na 2009 rok, co stanowiło naruszenie art. 35 ust. 1 u.f.p. 
z 2005 r. i art. 44 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z 2009 r.94. Tym samym dyrektorom ZSCKR 
w Janowie, Okszowie, Sejnach, Starym Lubiejewie, Suwałkach i Widzewie zarzucono 
czyn z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych.  

− Niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu przez dyrektora ZSCKR w Okszowie 
środków z rezerw celowych otrzymanych w latach 2008-2009, co naruszało art. 133 ust. 3 
u.f.p. z 2005 r. i art. 154 ust. 7 u.f.p. z 2009 r. 95. Tym samym dyrektorowi zarzucono czyn 
z art. 12 u.o.n.d.f.p. 

− Dokonaniu zmian w planie dochodów własnych przez dyrektora ZSCKR w Korolówce-
Osadzie, mimo braku pisemnego upowaŜnienia Ministra RiRW w tym zakresie96, co było 
niezgodne z przepisami określonymi w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, 

                                                 
94  Str. 34 Informacji. 
95  Str. 34 Informacji. 
96  Str. 35 Informacji. 
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zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy 
przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną. Tym samym dyrektorowi tego 
zespołu zarzucono czyn z art. 10 u.o.n.d.f.p. 

− Dokonaniu wpłat na PFRON w latach 2009-2010 z przekroczeniem obowiązującego 
terminu przez dyrektora ZSCKR w Sejnach97, co było niezgodne z art. 49 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Tym samym dyrektorowi tego zespołu zarzucono czyn z art. 14 pkt 5 
u.o.n.d.f.p. 

− Udzieleniu zamówienia publicznego w 2008 r. na remont dachu w trybie zapytania o cenę 
przez Dyrektora ZSCKR w Suwałkach98 niezgodnie z art. 70 u.p.z.p. Tym samym 
dyrektorowi tego zespołu zarzucono czyn z art. 17 ust. 2 lit. a u.o.n.d.f.p. 

− Dokonaniu zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przez dyrektora ZSCKR 
w Janowie niezgodnie z art. 144 ust 1 u.p.z.p., co w konsekwencji spowodowało 
zapłacenie wykonawcy nienaleŜnej kwoty99. Tym samym dyrektorowi zespołu zarzucono 
czyn z art. 17 ust. 6 u.o.n.d.f.p. 

W wyniku kontroli zostały ponadto skierowane dwa zawiadomienia do powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego (PINB) o popełnieniu wykroczeń dotyczących naruszenia 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, polegających na: 

− Nieprowadzeniu w ZSCKR w Brzostowie ksiąŜek obiektu budowlanego, o których mowa 
w art. 64 ust. 1 ww. ustawy, co stanowi wykroczenie na podstawie art. 93 pkt 9 tej 
ustawy. Zawiadomienie zostało skierowane do PINB w Pile. 

− Nieprzeprowadzeniu w ZSCKR w Janowie okresowych kontroli stanu technicznego 
budynku szkolnego, wymaganych art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a, art. 62 ust. 1 pkt 3, art. 62 ust. 1 
pkt 3 ww. ustawy, co stanowi wykroczenie z art. 93 pkt 8 tej ustawy. Zawiadomienie 
zostało skierowane do PINB w Sokółce.  

W wystąpieniach pokontrolnych, NIK skierowała wnioski do: 

1. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o: 

− Wyodrębnienie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach prowadzonych 
przez Ministra RiRW, zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela oraz opracowywanie 
rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

− Dokonywanie weryfikacji danych przekazywanych przez szkoły rolnicze w systemie informacji 
oświatowej. 

− Weryfikowanie wniosków dyrektorów zespołów szkół o zmianę planu wydatków pod 
kątem planowanego przeznaczenia środków finansowych. 

− Opublikowanie zarządzenia Ministra RiRW w sprawie utworzenia Krajowego Centrum 
Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 

− Podjęcie decyzji w sprawie inwestycji w ZSCKR w Boninie, Bystrej i Nakle. 

                                                 
97  Str. 37 Informacji. 
98  Str. 36 Informacji. 
99  Str. 36 Informacji. 
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2. Dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej o:  

− Opracowanie zasad rachunkowości zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

− Przestrzeganie postanowień umowy zawartej w dniu 9 kwietnia 2010 r. z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej o dofinansowanie projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych 
w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce 

- CEKIN” oraz uaktualnienie harmonogramu planowanych zadań i ponoszonych kosztów 
w kolejnych latach realizacji ww. projektu.  

− Korektę stawki odpisu amortyzacyjnego zastosowanej wobec sprzętu multimedialnego, 
zakwalifikowanego jako pomoc dydaktyczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Sporządzanie i przesyłanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych 
sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

− Umieszczanie kosztów wykonywanych zadań w planach pracy KCER i sprawozdaniach 
z ich realizacji. 

− Terminowe przekazywanie organowi prowadzącemu (MRiRW) do zatwierdzenia planów 
pracy oraz sprawozdań z ich realizacji. 

− Urealnienie rocznych planów pracy Centrum.  

3. Dyrektorów skontrolowanych zespołów m.in. o: 

− Podjęcie działań na rzecz poprawy warunków lokalowych oraz stanu bezpieczeństwa 
szkół, zapewnienie terminowego przeprowadzania obowiązkowych kontroli stanu 
technicznego budynków i wyposaŜenia, realizacji wniosków i zaleceń sformułowanych 
w wyniku tych kontroli, a takŜe podjęcie działań zmierzających do pełnego wyposaŜenia 
wszystkich pracowni do nauki zawodu oraz biblioteki w zalecane pomoce dydaktyczne. 

− Zatrudnianie wyłącznie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, 
bądź - w przypadku ich braku - uzyskanie zgody organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny na ich zatrudnienie oraz opracowanie wieloletniego planu doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 

− Pełną realizację godzin zajęć lekcyjnych przewidzianych w szkolnych planach nauczania, 
wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie dokumentowania przebiegu procesu 
nauczania, zawieranie umów o odbycie praktyk zawodowych poza zespołem szkół, 
spełniających wymagania określone stosownymi przepisami, a takŜe terminowe 
przedstawianie radzie pedagogicznej planów nadzoru pedagogicznego. 

− Terminowe sporządzanie planów finansowych jednostki oraz dokonywanie zmian 
w planie dochodów własnych wyłącznie na podstawie upowaŜnienia udzielonego przez 
dysponentów części budŜetowych.  

− Realizację wydatków zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez 
Ministra RiRW, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości określonej w planie 
finansowym wydatków budŜetowych danego roku i ich terminowe regulowanie, rzetelne 
rozliczenie środków otrzymanych z rezerw celowych, terminowe przekazywanie 
wszystkich dochodów budŜetu państwa, terminowe dokonywanie wpłat na PFRON, 
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a takŜe wyeliminowanie błędów powodujących nierzetelne sporządzanie sprawozdań 
budŜetowych. 

− Przestrzeganie postanowień przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne: 

1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o: 

− Ujęciu w planach finansowych szkół na 2011 r. środków finansowych na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz o zobowiązaniu szkół do zaplanowania w odpowiednich 
paragrafach klasyfikacji budŜetowej środków finansowych na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, zgodnie z opracowanymi planami doskonalenia zawodowego. 

− Zweryfikowaniu danych w systemie informacji oświatowej oraz o podjętych działaniach 
zapobiegających wystąpieniu rozbieŜności. 

− Ocenie wniosków dyrektorów szkół o zmianę planu wydatków pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym przez właściwe departamenty Ministerstwa. 

− Zamieszczeniu na stronie internetowej MRiRW zarządzeń w sprawie utworzenia KCER. 

− Zobowiązaniu się do dokonania analizy celowości kontynuowania inwestycji w ZSCKR 
w: Boninie, Bystrej i Nakle. 

2. Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie poinformował o: 

− Zobowiązaniu się do: opracowania nowych zasad rachunkowości, korekty stawki 
amortyzacyjnej dla sprzętu multimedialnego, sporządzania i przekazywania Prezesowi 
UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.  

− Przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych mających na celu: urealnienie rocznych 
planów pracy, a takŜe terminowe przekazywanie Ministrowi RiRW tych planów oraz 
sprawozdań.  

− Opracowaniu nowego harmonogramu zadań i wydatków projektu Wzmocnienie 
kompetencji kluczach w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół 
rolniczych w Polsce - CEKIN. 

3. Dyrektorzy ZSCKR poinformowali o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 
NIK w zakresie: poprawy warunków lokalowych i stanu bezpieczeństwa szkół; poprawy 
wyposaŜenia w pomoce dydaktyczne i realizacji procesu nauczania; zarządzania finansami 
oraz przestrzegania postanowień przepisów ustaw regulujących gospodarkę finansową. 
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5. Załączniki 

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek 
organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich 
kontrolę 

Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego 

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 

3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce 

4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie 

5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie 

Delegatura NIK w Białymstoku 

6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 

7. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach 

8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach 

Delegatura NIK w Bydgoszczy 

9. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy 

10. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu 

Delegatura NIK w Lublinie  

11. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu 

12. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie 

13. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie 

14. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy RóŜanej 

Delegatura NIK w Poznaniu 

15. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie 

16. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu 

Delegatura NIK w Szczecinie 

17. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie 

18. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach 

Delegatura NIK w Warszawie 

19. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie 

20. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie 

21. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu 
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5.2. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 
odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

Stanowiska pełnili: 

Funkcja Imi ę i Nazwisko Okres 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki od 16 listopada 2007 r. 
Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji 
Rolniczej 

Ryszard Winter 
Natalia Raźniak - pełniąca 
obowiązki  
Wojciech Gregorczyk 

19 października 2007 r. - 14 lutego 2010 r. 
15 lutego 2010 r. - 30 kwietnia 2010 r. 
 
od 1 maja 2010 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Rudce 

Henryk Barwiński 
Helena Warmiak - pełniąca 
obowiązki  

1 września 2005 r. - 31 sierpnia 2010 r. 
od 1 września 2010 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Starym 
Lubiejewie 

Tadeusz Budzisz od 1 września 2002 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Widzewie 

Arkadiusz Bielecki od 1 września 1991 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Janowie 

Czesław Jan Kiejko od 1 października 1990 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sejnach 

Henryk Wydra od 15 lipca 2004 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Suwałkach 

Władysław Renowicki od 1 września 1988 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy 

Andrzej Wiosna od 1 sierpnia 1995 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Kowalu 

Wojciech Rudziński od 1 września 1992 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu 

Izabela Sokołowska od 21 grudnia 2007 r.  

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Korolówce -
Osadzie 

Dorota Redde-Sawczuk od 1 września 2005 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Okszowie 

Bogusław Marczuk od 22 sierpnia 2000 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy 
RóŜanej 

Marian Dziedzic 
Jacek Jagiełło  

1 września 2003 r. - 31 sierpnia 2008 r. 
od 1 września 2008 r.  

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Brzostowie 

Dariusz Kujawski od 1 września 2007 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Powierciu 

Marian Aleksiński od 1 lipca 2004 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Boninie 

Barbara Frankowska 
Dorota Kinga Grabarek 

17 kwietnia 2007 r. - 31 sierpnia 2008 r. 
od 1 września 2008 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Mieszkowicach 

Bogumiła Zurawiecka od 1 lutego 2006 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Golądkowie 

Antoni Cyryl Fabisiak 
Krzysztof Jan Nuszkiewicz 

1 września 2007 r. - 29 lutego 2008 r. 
od 1 marca 2008 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie 

Zdzisław Podgórski od 1 września 1999 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu 

ElŜbieta Butajło od 18 sierpnia 2004 r. 

 



Załączniki 

47 

5.3. Szczegółowe tabele i zestawienia liczbowe 

1. Liczba szkół w Polsce kształcących w co najmniej jednym zawodzie rolniczym oraz liczba 
uczniów kształconych w tych szkołach według zawodu - tabela 1. 

2. Liczba szkół i uczniów w Polsce kształconych w poszczególnych zawodach rolniczych 
oraz zatrudnienie w szkołach kształcących wyłącznie w zawodach rolniczych - tabela 2. 

3. Liczba szkół, uczniów kształconych w poszczególnych zawodach rolniczych oraz 
zatrudnienie w zespołach szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 - tabela 3. 

4. Absolwenci techników, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych, którzy 
w latach 2008-2010 otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w podziale 
na zawody - tabela 4 i 5. 

5. Struktura wydatków budŜetowych skontrolowanych szkół rolniczych w latach 2008-2010 
(I półrocze) - wykres 6. 

6. Realizacja wydatków budŜetowych w szkołach nadzorowanych przez MRiRW oraz 
w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w latach 2008-2010 - tabela 7.  
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Tabela 1 

Liczba szkół Polsce kształcących w co najmniej jednym zawodzie rolniczym oraz liczba 
uczniów kształconych w tych szkołach według zawodu 

Rok szkolny 
2008/2009 

Rok szkolny 
2009/2010 Wskaźnik %  

Wyszczególnienie 

Dla 
młodzieŜy 

Dla 
dorosłych 

Dla 
młodzieŜy 

Dla 
dorosłych 

Dla 
młodzieŜy 

4:2 

Dla 
dorosłych 

5:3 

1 2 3 4 5 6 7 
Liczba szkół kształcących w co najmniej  
1 zawodzie rolniczym 1.542 322 1.607 333 104,2 103,4 

Liczba uczniów w ww. szkołach ogółem 360.814 65.802 377.099 50.601 104,5 76,9 
Liczba uczniów w ww. szkołach kształcących się 
w zawodach rolniczych, w tym: 

123.885 13.622 124.654 11.567 100,6 84,9 

1.     Technik inŜynierii środowiska i melioracji 764 0 679 0 88,9 -  
2.     Technik mechanizacji rolnictwa 2.916 122 2.698 44 92,5 36,1 
3.     Technik hodowca koni 577 230 659 197 114,2 85,7 
4.     Technik ogrodnik 950 115 1 222 54 128,6 47,0 
5.     Technik pszczelarz 0 27 0 0   0,0 
6.     Technik rolnik 4.705 3.442 4.877 3.148 103,7 91,5 
7.     Technik rybactwa śródlądowego 30 0 11 0 36,7 - 
8.     Technik architektury krajobrazu 10.330 1.029 12.547 1.006 121,5 97,8 
9.     Technik technologii Ŝywności 4.849 1.208 4.427 829 91,3 68,6 
10.   Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 22.833 2.268 22.339 2.036 97,8 89,8 
11.   Technik przetwórstwa mleczarskiego 26 0 21 0 80,8 - 
12.   Technik weterynarii 679 138 816 349 120,2 252,9 
13.   Technik agrobiznesu 6.511 1.426 5.789 957 88,9 67,1 
14.   Technik organizacji usług gastronomicznych 13.504 630 14.765 465 109,3 73,8 
15.   Technik turystyki wiejskiej 43 24 104 53 241,9 220,8 
16.   Kucharz 9 787 1 490 11 233 1 380 114,8 92,6 
17.   Kucharz małej gastronomii 21 965 541 21 066 577 95,9 106,7 
18.   Pszczelarz 0 0 0 21 - - 
19.   Rolnik 1.191 497 864 297 72,5 59,8 
20.   Ogrodnik 1.026 94 908 0 88,5 0,0 
21.   Rybak śródlądowy 0 0 0 0 - - 
22. Mechanik-operator pojazdów o maszyn 

rolniczych 
1.658 29 1.541 9 92,9 31,0 

23. Monter-instalator urządzeń technicznych 
w budownictwie wiejskim 

0 0 0 0 - - 

24.   Cukiernik  7.919 14 7.377 8 93,2 57,1 
25.   Piekarz 5.650 25 4.633 13 82,0 52,0 
26.   Rzeźnik-wędliniarz 1.739 10 1.269 1 73,0 10,0 
27. Operator maszyn i urządzeń przemysłu 

spoŜywczego 
119 0 103 0 86,6 - 

28.   Kelner 4.114 263 4.706 123 114,4 46,8 

Źródło: MEN. Opracowano na podstawie danych SIO według stanu na 30 września 2008 r. i 2009 r. 
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Tabela 2 

Liczba szkół i uczniów kształconych w poszczególnych zawodach rolniczych oraz 
zatrudnienie w szkołach w Polsce kształcących wyłącznie w zawodach rolniczych 

Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Wskaźnik %  

Wyszczególnienie 
Dla 

młodzieŜy 
Dla 

dorosłych 
Dla 

młodzieŜy 
Dla 

dorosłych 
4:2 5:3 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Liczba szkół ogółem, w tym: 684 374 603 388 88,2 103,7 
1. Zasadnicza szkoła zawodowa 276 13 274 17 99,3 130,8 
2. Czteroletnie technikum 335 54 265 52 79,1 96,3 
3. Trzyletnie technikum uzupełniające 62 171 53 167 85,5 97,7 
4. Szkoła policealna 11 136 11 152 100,0 111,8 
II. Liczba oddziałów, w tym: 2.942,0 857,0 2.627,4 837,5 89,3 97,7 
1. Zasadnicza szkoła zawodowa  861,0 30,0 830,0 31,0 96,4 103,3 
2. Czteroletnie technikum  1.938,0 145,0 1.668,4 129,0 86,1 89,0 
3. Trzyletnie technikum uzup. dzienne /dla dorosłych 127,0 407,0 113,0 370,5 89,0 91,0 
4. Szkoła policealna 16,0 275,0 16,0 307,0 100,0 111,6 
III. Liczba uczniów w szkołach, w tym: 66.466 18.412 56.797 15.510 85,5 84,2 
1. W poszczególnych kierunkach kształcenia             
1.1.   Technik inŜynierii środowiska i melioracji 150 0 138 0 92,0 -  
1.2.   Technik mechanizacji rolnictwa 3.093 607 3.179 563 102,8 92,8 
1.3.   Technik hodowca koni 767 218 715 130 93,2 59,6 
1.4.   Technik ogrodnik 1.207 240 1.004 315 83,2 131,3 
1.5.   Technik pszczelarz 102 106 74 115 72,5 108,5 
1.6.   Technik rolnik 4.953 6.843 4.097 5.086 82,7 74,3 
1.7.   Technik rybactwa śródlądowego 11 0 0 0 0,0 -  
1.8.   Technik architektury krajobrazu 3.518 829 3.782 763 107,5 92,0 
1.9.   Technik technologii Ŝywności 3.464 901 2.496 852 72,1 94,6 
1.10. Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 12.599 1.852 9.793 1.588 77,7 85,7 
1.11. Technik przetwórstwa mleczarskiego 0 0 23 0  - -  

1.12. Technik weterynarii 1.077 115 890 301 82,6 261,7 

1.13. Technik agrobiznesu 6.129 1.567 4.966 1.343 81,0 85,7 
1.14. Technik organizacji usług gastronomicznych 3.269 337 2.897 285 88,6 84,6 
1.15. Technik turystyki wiejskiej 38 77 69 17 181,6 22,1 
1.16. Kucharz 5.065 1.930 3.902 1.774 77,0 91,9 
1.17. Kucharz małej gastronomii 9.239 293 8.767 350 94,9 119,5 
1.18. Pszczelarz 0 0 0 0 -  -  
1.19. Rolnik 1.297 1.881 967 1.763 74,6 93,7 
1.20. Ogrodnik 1.532 481 889 172 58,0 35,8 
1.21. Rybak śródlądowy 204 0 0 0 0,0 -  
1.22. Mechanik-operator pojazdów o maszyn rolniczych 3.229 0 2.957 0 91,6 -  
1.23. Monter-instalator urz. techn. w bud. wiejskim 92 0 100 0 108,7 -  

1.24. Cukiernik  2.685 48 2.734 53 101,8 110,4 
1.25. Piekarz 1.139 1 872 0 76,6 0,0 
1.26. Rzeźnik-wędliniarz 321 0 208 0 64,8  - 
1.27. Operator maszyn i urządzeń przem. spoŜywczego 5 0 5 0 100,0  - 
1.28. Kelner 1.281 86 1.273 40 99,4 46,5 
2. Pochodzenia wiejskiego 40.827 12.796 34.603 10.250 84,8 80,1 
3. Dziewcząt 29.756 4.731 25.560 5.098 85,9 107,8 
IV. Zatrudnienie ogółem (w etatach), w tym: 9.172,2 8.462,3 92,3 
Nauczyciele ogółem, z tego: 6.911,7 6.576,0 95,1 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych 1.801,9 201,1 1.653,5 185,2 91,8 92,1 
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 3.240,1 149,5 3.040,6 152,4 93,8 101,9 
Pracownicy niepedagogiczni ogółem 2.260,4 1.886,3 83,4 
Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych nauczycieli 1.000,5 886,5 88,6 

Źródło: MEN. Dane pochodzą ze spisów SIO wg stanu na dzień 30 września 2008 i 2009 r. W przypadku szkół 
funkcjonujących w zespołach szkół, w zestawieniu uwzględniano tylko te zespoły szkół, w których wszystkie szkoły kształcą 
wyłącznie w zawodach rolniczych. Szkoły rolnicze funkcjonujące w zespołach, w których skład dodatkowo wchodzą szkoły 
inne niŜ kształcące wyłącznie w zawodach rolniczych nie zostały uwzględnione. 
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Tabela 3 

Liczba szkół, uczniów kształconych w poszczególnych zawodach rolniczych oraz  
zatrudnienie w zespołach szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 

Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 
Wyszczególnienie Dla 

młodzieŜy 
Dla 

dorosłych 
Dla 

młodzieŜy 
Dla 

dorosłych 
I. Liczba zespołów szkół 38 45 
II. Liczba szkół w Zespole ogółem, w tym: 86 54 94 56 
1. Zasadnicza szkoła zawodowa  31 0 37 0 
2. Czteroletnie technikum   44 17 45 10 
3. Trzyletnie technikum uzupełniające 11 14 12 14 
4. Szkoła policealna 0 23 0 32 
III. Liczba oddziałów dla młodzieŜy/dorosłych, w tym  467 108 556 116 
1. Zasadnicza szkoła zawodowa  67 0 88 0 
2. Czteroletnie technikum  385 28 450 30 
3. Trzyletnie technikum uzupełniające  15 21 18 23 
4. Szkoła policealna 0 59 0 63 
IV. Liczba uczniów w szkołach, w tym: 10.410 2.160 11.345 2.278 
1. W poszczególnych kierunkach kształcenia:     
1.1.   Technik mechanizacji rolnictwa 1.370 62 1.759 150 
1.2.   Technik hodowca koni 33 0 56 0 

1.3.   Technik ogrodnik 182 86 231 176 

1.4.   Technik rolnik 1.971 1.356 1.677 1.417 

1.5.   Technik architektury krajobrazu 975 99 1.344 94 

1.6.   Technik technologii Ŝywności 330 37 245 7 

1.7.   Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 2.101 116 2.152 70 

1.8.   Technik weterynarii 162 0 199 15 

1.9.   Technik agrobiznesu 1.748 327 1.625 332 

1.10. Technik organizacji usług gastronomicznych 137 0 202 0 

1.11. Technik turystyki wiejskiej 18 77 59 17 

1.12. Kucharz małej gastronomii 243 0 430 0 

1.13. Rolnik 60 0 118 0 

1.14. Ogrodnik 163 0 142 0 

1.15. Mechanik-operator pojazdów o maszyn rolniczych 854 0 1.042 0 

1.16. Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie 
wiejskim 

29 0 29 0 

1.17. Cukiernik  20 0 7 0 

1.18. Piekarz 0 0 2 0 

1.19. Rzeźnik-wędliniarz 0 0 6 0 

1.20. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spoŜywczego 0 0 5 0 

1.21. Kelner 14 0 15 0 

2. Dziewcząt 4.299 360 4.823 416 
3. Pochodzenia wiejskiego 9.756 10.458 
V. Zatrudnienie ogółem (w etatach), w tym: 1.868,9 2.318,1 
Nauczyciele ogółem, z tego: 1.214,3 1.470,3 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych 477,8 583,4 
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 736,5 886,9 
Administracja 654,6 847,8 

Źródło: według ustaleń NIK - dane SIO, stan na dzień 30 września 2008 r. i 30 września 2009 r. 



 

 

Tabela 4 

Absolwenci techników i szkół policealnych, którzy w latach 2008-2010 otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w podziale na zawody 

Dane ogólnokrajowe* Szkoły prowadzone przez Ministra RiRW** Szkoły objęte kontrolą NIK** 

Dyplom otrzymało Dyplom otrzymało Dyplom otrzymało Przystąpiło do obu 
etapów egzaminu 

Liczba absolwentów % absolwentów 

Przystąpiło do obu 
etapów egzaminu 

Liczba absolwentów % absolwentów 

Przystąpiło do obu 
etapów egzaminu 

Liczba absolwentów % absolwentów 
Lp. 

Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Nazwa zawodu 

2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 

1. 311[19] 

Technik 
inŜynierii 
środowiska 
i melioracji 

268 187 128 84 83 39 31,3 44,4 30,5 3 0 0 1 0 0 33,3  - -  0 0 0 0 0 0  - -  -  

2. 311[22] 
Technik 
mechanizacji 
rolnictwa 

1 242 1 358 1 269 702 804 1063 56,5 59,2 83,8 270 279 288 172 150 255 63,7 53,8 88,5 181 198 177 108 104 153 59,7 52,5 86,4 

3. 321[01] 
Technik hodowca 
koni 333 319 311 222 257 220 66,7 80,6 70,7 0 0 0 0 0 0 -  -  -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  

4. 321[03] Technik ogrodnik 880 762 708 572 427 566 65,0 56,0 79,9 120 145 106 80 83 78 66,7 57,2 73,6 34 35 59 27 11 41 79,4 31,4 69,5 

5. 321[04] 
Technik 
pszczelarz 

67 50 48 40 40 42 59,7 80,0 87,5 0 0 0 0 0 0  - -   - 0 0 0 0 0 0 -  -  -  

6. 321[05] Technik rolnik 4 119 4 892 4 634 2 198 3 082 2 910 53,4 63,0 62,8 678 827 807 385 554 510 56,8 67,0 63,2 293 367 379 188 233 238 64,2 63,5 62,8 

7. 321[06] 
Technik rybactwa 
śródlądowego 

27 14 6 5 0 3 18,5 0,0 50,0 0 0 0 0 0 0 -   - -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  

8. 321[07] 
Technik 
architektury 
krajobrazu 

1 858 2 087 2633 679 1 030 955 36,5 49,4 36,3 97 116 170 44 45 55 45,4 38,8 32,4 55 66 84 33 33 23 60,0 50,0 27,4 

9. 321[08] 
Technik 
technologii 
Ŝywności 

2 705 2 480 2 024 1 452 1 406 1 429 53,7 56,7 70,6 87 98 97 41 52 73 47,1 53,1 75,3 16 24 22 14 14 20 87,5 58,3 90,9 

10. 321[09] 
Technik Ŝywienia 
i gospodarstwa 
domowego 

9 693 9 174 8 592 4 668 6 818 5 755 48,2 74,3 67,0 572 567 516 203 382 313 35,5 67,4 60,7 261 271 275 106 164 157 40,6 60,5 57,1 

11. 322[14] 
Technik 
weterynarii 391 458 522 282 369 196 72,1 80,6 37,5 24 64 53 24 63 27 100,0 98,4 50,9 0 0 0 0 0 0 -  -   - 

12. 341[01] 
Technik 
agrobiznesu 3 603 3 206 3 048 1 552 2 155 1 533 43,1 67,2 50,3 521 451 424 190 295 192 36,5 65,4 45,3 189 179 167 102 140 84 54,0 78,2 50,3 

13. 341[07] 
Technik 
organizacji usług 
gastronomicznych 

3 711 3 401 3 425 2 371 2 504 2 615 63,9 73,6 76,4 20 18 0 5 10 0 25,0 55,6 -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  

14. 321[12] 
Technik 
przetwórstwa 
mleczarskiego 

0 0 0 0 0 0 -  -  -  0 0 0 0 0 0  - -  -  0 0 0 0 0 0  - -  -  

15. 341[08] 
Technik turystyki 
wiejskiej 0 0 9 0 0 5 -  -  55,6 0 0 6 0 0 3 -  -  50,0 0 0 6 0 0 3  - -  50,0 

16. 512[01] Kelner 881 778 1019 428 575 698 48,6 73,9 68,5 0 0 0 0 0 0 - -  - 0 0 0 0 0 0  - -  -  
17. 512[02] Kucharz 2 560 3 039 3 448 1 581 2 412 2 129 61,8 79,4 61,7 0 0 0 0 0 0 - -  - 0 0 0 0 0 0 -   -  - 

*   Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna. 
** Źródło: według ustaleń NIK. 
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Tabela 5 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy w latach 2008-2010 otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w podziale na zawody 

Dane ogólnokrajowe* Szkoły prowadzone przez Ministra RiRW** Szkoły objęte kontrolą NIK** 

Dyplom otrzymało Dyplom otrzymało Dyplom otrzymało Przystąpiło do obu 
etapów egzaminu 

Liczba absolwentów % absolwentów 

Przystąpiło do obu 
etapów egzaminu 

Liczba absolwentów % absolwentów 

Przystąpiło do obu 
etapów egzaminu 

Liczba absolwentów % absolwentów 

Lp. 
Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Nazwa 
zawodu 

2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 2008r. 2009r. 2010r. 

1.  512[05] 
Kucharz 
małej 
gastronomii 

10517 10093 9706 7558 9243 9221 71,9 91,6 95,0 69 47 167 50 45 162 72,5 95,7 97,0 63 47 94 45 45 93 71,4 95,7 98,9 

2. 613[01] Rolnik 403 547 469 363 496 430 90,1 90,7 91,7 0 13 18 0 13 12   100,0 66,7 0 12 13 0 12 10 -  100,0 76,9 

3. 621[01] Ogrodnik 548 445 341 452 377 237 82,5 84,7 69,5 114 68 65 103 54 33 90,4 79,4 50,8 63 49 46 57 35 22 90,5 71,4 47,8 

4. 723[03] 

Mechanik-
operator 
pojazdów 
i maszyn 
rolniczych 

910 1091 1161 826 990 1074 90,8 90,7 92,5 178 222 254 166 204 227 93,3 91,9 89,4 45 83 129 40 75 111 88,9 90,4 86,0 

5. 723[05] 

Monter-
instalator 
urządzeń 
technicznych 
w 
budownictwie 
wiejskim 

13 22 30 11 15 25 84,6 68,2 83,3 0 0 8 0 0 7 -  -  87,5 0 0 8 0 0 7  - -  87,5 

6. 741[01] Cukiernik 766 596 561 547 531 513 71,4 89,1 91,4 0 0 7 0 0 4 -  -  57,1 0 0 7 0 0 4 -  -  57,1 

7. 741[02] Piekarz 471 335 313 380 304 245 80,7 90,7 78,3 0 0 0 0 0 0 -  -  -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  

8. 741[03] 
Rzeźnik-
wędliniarz 

132 110 96 109 84 74 82,6 76,4 77,1 0 0 0 0 0 0 -  -  -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  

9. 827[01] 

Operator 
maszyn 
i urządzeń 
przemysłu 
spoŜywczego 

21 12 23 19 9 20 90,5 75,0 87,0 0 0 0 0 0 0 -  -  -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  

10. 612[01] Pszczelarz 0 0 0 0 0 0 -  -  -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  

11. 632[01] 
Rybak 
śródlądowy 

0 0 0 0 0 0 -  -  -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  0 0 0 0 0 0 -  -  -  

*   Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna. 
** Źródło: według ustaleń NIK. 
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Wykres 6 

Struktura wydatków budŜetowych skontrolowanych szkół rolniczych w latach 2008-2010 (I półrocze), w tys. zł - według ustaleń NIK 
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Tabela 7 

Realizacja wydatków budŜetowych w szkołach nadzorowanych przez MRiRW w latach 
2008-2010 w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie 2008 r. 
Struktura 

w % 
2009 r. 

Struktura 
w % 

I półrocze 
2010 r. 

Struktura 
w % 

2010 r.* 
Struktura 

w % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Wydatki ogółem, w tym: 119 482.0 100.0 129 807.2 100.0 71 507.2 100.0 159 320.9 100.0 

1.1. Wydatki bieŜące, w tym: 107 937.2 90.3 127 139.7 97.9 70 329.2 98.4 143 810.0 90.3 

1.1.1. 
Wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi i dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym 

71 832.2  60.1 91 181.9  70.2 49 494.3 69.2 96 898.8 60.8 

1.1.2. 
Zakup materiałów, energii, 
towarów i usług, w tym: 

27 847.8 23.3 25 489.6 19.6 13 918.2 19.5 35 423.0 22.2 

1.1.2.1. 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksiąŜek  

1 944.4 1.6 1 119.5 0.9 709.0 1.0 1 991.4 1.2 

1.1.2.2. Szkolenia 93.3 0.1 131.4 0.1 70.4  0.1 163.4 0.1 
1.1.2.3. Zakup usług remontowych 8 665.2 7.3 6 183.9 4.8 2 169.5 3.0 11 135.9 7.0 
1.1.3. pozostałe wydatki, w tym: 8 257.2 6.9 10 468.2 8.1 6 916.7 9.7 11 488.2 7.2 

1.1.3.1. 
Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

4 162.6 3.5 5 424.9 4.2 4 493.6 6.3 5 783.2 3.6 

1.2. Wydatki maj ątkowe, w tym: 11 544.8 9.7 2 667.5  2.1 1 178.0 1.6 15 510.9 9.7 
1.2.1. Wydatki inwestycyjne 10 329.7 8.6 1 921.0 1.5 1 044.9 1.5 12 318.0 7.7 

1.2.2. 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne 

1 215.1  1.0 746.5 0.6 133.1 0.2 3 192.9  2.0 

*) łącznie z wydatkami budŜetu środków UE w kwocie 664,6 tys. zł. (Na podstawie wyników kontroli P/10/116 wykonania budŜetu 
państwa w 2010 r. cz. 32 - Rolnictwo, cz. 33 - Rozwój wsi, cz. 35 - Rynki rolne i cz. 62 - Rybołówstwo). 

Realizacja wydatków budŜetowych w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
w latach 2008-2010, w tys. zł 

Lp. Wyszczególnienie 2008 r. 
Struktura 

w % 
2009 r. 

Struktura 
w % 

I półrocze 
2010 r. 

Struktura 
w % 

2010 r. 
Struktura 

w % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Wydatki ogółem 1 538.2 100.0 1 295.9 100.0 635.0 100.0 1 454.6 100.0 
1.1. Wydatki bieŜące 1 418.2 92.2 1 295.9 100.0 635.0 100.0 1 410.6 97.0  

1.1.1. 
Wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi i dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym 

508.2 33.0 568.0 43.8 252.6 39.8 539.4 37.1 

1.1.2. 
Zakup materiałów, energii, 
towarów i usług, w tym: 

780.9 50.8 504.8 39.0 267.2 42.1 606.0 41.7 

1.1.2.1. 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i ksiąŜek  

85.8 5.6 10.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.2.2. Szkolenia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.1.2.3. Zakup usług remontowych 48.9 3.2 35.4 2.7 0.8 0.1 38.9 2.7 
1.1.3. Pozostałe wydatki, w tym: 129.1 8.4 223.1 17.2 115.2 18.1 265.2 18.2 

1.1.3.1. 
Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

12.7 0.8 14.3 1.1 8.0 1.3 11.9 0.8 

1.2. Wydatki majątkowe 120.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 3.0 
1.2.1. Wydatki inwestycyjne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.2.2. 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne 

120.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 3.0 

Źródło: według ustaleń NIK. 
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5.4. Charakterystyka stanu prawnego dotyczącego 
kontrolowanej działalności 

1. Funkcjonowanie szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra RiRW reguluje 
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwana dalej u.s.o. Minister RiRW 
- zgodnie z art. 5 ust. 3d pkt 1100 u.s.o. - moŜe zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze 
oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Prowadzenie tych szkół 
moŜe być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między Ministrem RiRW 
a jednostką samorządu terytorialnego (art. 5 ust. 5e u.s.o.). Szkołę lub placówkę publiczną 
zakłada się na podstawie aktu załoŜycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę. Organ 
zakładający szkołę lub placówkę podpisuje akt załoŜycielski oraz nadaje pierwszy statut 
(art. 58 ust. 6 u.s.o.). 

2. Organizację i zadania szkoły określa statut (art. 60 ust. 1 u.s.o.). Projekt statutu 
szkoły albo jego zmian przygotowuje rada pedagogiczna szkoły, która przedstawia go do 
uchwalenia radzie szkoły (art. 42 ust. 1 u.s.o.). Ramowy statut szkół publicznych, w tym 
rolniczych, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół101.  

Zadania organu prowadzącego szkołę lub placówkę na podstawie art. 5 ust. 7 u.s.o. 
obejmują: 

− zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

− wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

− zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania 
czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości i organizacyjnej szkoły lub placówki; 

− wyposaŜenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

3. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach, natomiast zasady kontroli obiektów budowlanych - 
art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

4. W zakresie organizacji procesu dydaktycznego w szkołach rolniczych 
prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosuje się przepisy rozporządzeń 
ministra właściwego ds. oświaty, w tym m.in.: w sprawie podstaw programowych kształcenia 

                                                 
100  Obowiązuje od 1 września 2009 r. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 1 września 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi mógł - zgodnie z art. 5 ust. 3d pkt 1 u.s.o. - zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze 
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, kształcące w zawodach, dla których właściwym jest minister właściwy do 
spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych.  

101  Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm. 
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w zawodach102, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 
2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki 
zawodu. 

Sposób prowadzenia przez szkoły rolnicze dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji określa 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  

Na podstawie art. 32a ust. 1a u.s.o. Minister RiRW sprawuje nadzór pedagogiczny 
nad, prowadzonymi przez siebie, publicznymi szkołami rolniczymi, placówkami rolniczymi 
oraz placówkami doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają 
w szkołach rolniczych. Przepisy powyŜsze nie naruszają uprawnień kuratora oświaty 
w zakresie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących 
w szkołach prowadzonych przez Ministra RiRW. Szczegółowy zakres oraz obowiązki, a takŜe 
uprawnienia w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego określają art. 33 oraz 34 u.s.o, 
a warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego: rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania 
nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, 
kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŜe kwalifikacji osób, 
którym moŜna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz oraz rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego.  

5. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zgodnie z art. 5 ust. 3d pkt 2 u.s.o. moŜe 
zakładać i prowadzić publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych. Na podstawie tego przepisu Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzył Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej Brwinowie, zwane 
dalej Centrum lub KCER103. 

Centrum ma zasięg ogólnopolski. Organem prowadzącym Centrum jest Minister 
RiRW. W kontrolowanym okresie do dnia 11 marca 2010 r. celem Centrum było 
doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach 
rolniczych. Od dnia 11 marca 2010 r. celem Centrum jest organizowanie i prowadzenie 
działalności zmierzającej do podnoszenia poziomu zawodowego nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz prowadzenie doradztwa 

                                                 
102  M.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń 
technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spoŜywczego, piekarz, rolnik, 
rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inŜynierii środowiska 
i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa 
śródlądowego, technik technologii Ŝywności i technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego oraz rozporządzenie Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent 
operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator 
maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik 
mechatronik i technik technologii odzieŜy. 

103  Zarządzenie nr 26 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Krajowego 
Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, zmienione zarządzeniem nr 36 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 listopada 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej 
w Brwinowie oraz zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniającym zarządzenie 
w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 
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metodycznego dla tych nauczycieli, a takŜe inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz 
rozwoju edukacji rolniczej i poprawy jakości kształcenia. 

6. Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach 
ponadgimnazjalnych, w tym rolniczych, a takŜe do zajmowania stanowiska nauczyciela 
praktycznej nauki zawodu w tych szkołach określone zostały w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna 
zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 
szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością 
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów 
(art. 34a ust. 1 u.s.o.). Nadzorowi podlega m.in.: prawidłowość dysponowania przyznanymi 
szkole lub placówce środkami budŜetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę 
środkami pochodzącymi z innych źródeł, a takŜe gospodarowanie mieniem, oraz 
przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki (art. 34a 
ust. 2 u.s.o.). 

Szkoły rolnicze prowadzone przez MRiRW oraz KCER są jednostkami budŜetowymi 
- dysponentami III stopnia. Przy szkołach rolniczych mogły funkcjonować gospodarstwa 
pomocnicze. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych, likwidacja gospodarstw pomocniczych zakończyła się 
z dniem 31 grudnia 2010 r. 

Gospodarkę finansową tych jednostek określają przede wszystkim przepisy ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych 
w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Wydatki publiczne powinny 
być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów; umoŜliwiający terminową realizację zadań; oraz 
w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednostki 
sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
(art. 35 u.f.p. z 2005 r.104 oraz art. 44 u.f.p. z 2009 r.), a zlecanie zadań powinno następować 
na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 138 ust. 5 u.f.p. z 2005 r.105 oraz art. 162 
ust. 4 u.f.p. z 2009 r.). 

Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do 
sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków jednostki, 
pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposaŜenia, obligatoryjne składki oraz płatności 
wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (art. 36 u.f.p. z 2005 r.106 oraz 
art. 46 u.f.p. z 2009 r.). 

                                                 
104  Uchylony z dniem 1 stycznia 2010 r. 
105  Uchylony z dniem 1 stycznia 2010 r. 
106  Uchylony z dniem 1 stycznia 2010 r. 
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Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budŜetowych i gospodarstw 
pomocniczych, w tym m.in. sposób i tryb sporządzania planów finansowych jednostek 
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz sposób i tryb dokonywania zmian w tych 
planach; tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek 
budŜetowych, a takŜe szczegółowy sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat 
do budŜetu oraz wpłat do budŜetu połowy zysku gospodarstw pomocniczych określa 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki 
finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz 
trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną. 

Dochody, wydatki publiczne, a takŜe przychody jednostek sektora finansów 
publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych 
źródeł klasyfikuje się według działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności; 
paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku (art. 16 u.f.p. z 2005 r.107 
oraz art. 39 u.f.p. z 2009 r.) 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych108 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych109 wydatki dotyczące szkół 
rolniczych klasyfikowane są m.in. w działach: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - 
Edukacyjna opieka wychowawcza oraz rozdziałach określonych dla ww. działów. 
Klasyfikację dochodów i wydatków według paragrafów określają załączniki Nr 3 i 4 do 
ww. rozporządzenia. 

Rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budŜetowych określało do 
dnia 3 lutego 2010 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 
sprawozdawczości budŜetowej110 .  

Środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki, zaopiniowanym 
przez radę szkoły lub placówki, dysponuje dyrektor szkoły lub placówki. Dyrektor ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a takŜe moŜe organizować 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki (art. 39 ust. 1 u.s.o.). 
Zgodnie z art. 44 u.f.p. z 2005 r.111 oraz art. 53 u.f.p. z 2009 r. kierownik jednostki (dyrektor 
szkoły lub placówki) moŜe powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej 
pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone 
dokumentem w formie odrębnego imiennego upowaŜnienia albo wskazaniem w regulaminie 
organizacyjnym jednostki.  

Dysponenci części budŜetowych sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki 
finansowej podległych im jednostek organizacyjnych. Przedmiotem tego nadzoru i kontroli 
jest w szczególności: prawidłowość i terminowość pobierania dochodów; zgodność 
wydatków z planowanym przeznaczeniem; prawidłowość wykorzystania środków 
finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań; wysokość i terminy przekazywania 
dotacji; oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budŜetu państwa, pod 

                                                 
107  Uchylony z dniem 1 stycznia 2010 r. 
108  Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm. - uchylone z dniem 1 stycznia 2010 r. 
109  Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm. 
110  Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm. 
111  Uchylony z dniem 1 stycznia 2010 r. 
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względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem 
realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budŜetu państwa (art. 153 u.f.p. 
z 2005 r.112 oraz art. 175 u.f.p. z 2009 r.). 

W przypadku stwierdzenia niegospodarności w określonych jednostkach, opóźnień 
w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków, naruszenia zasad gospodarki finansowej 
dysponenci części budŜetowych - w zakresie ich części budŜetu państwa mogą podjąć decyzję 
o blokowaniu planowanych wydatków budŜetowych (art. 154 u.f.p. z 2005 r. 113 oraz art. 177 
u.f.p. z 2009 r.). 

Zgodnie z art. 145 u.f.p. z 2005 r.114 dotacje udzielone z budŜetu państwa: 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienaleŜnie lub w nadmiernej 
wysokości - podlegają zwrotowi do budŜetu państwa wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego 
po roku, w którym udzielono dotacji. Natomiast zgodnie z art. 169 u.f.p. z 2009 r. powyŜsze 
dotacje podlegają zwrotowi do budŜetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia niezgodnego 
z przeznaczeniem wykorzystania bądź pobrania nienaleŜnego lub w nadmiernej wysokości. 

Zasady tworzenia przez jednostki budŜetowe rachunku dochodów własnych 
klasyfikację dochodów i wydatków w ramach tego rachunku, a takŜe zasady odprowadzania 
do budŜetu państwa nadwyŜki dochodów własnych określa art. 22 u.f.p. z 2005 r.115. 
Od 1 stycznia 2011 r. prowadzenie rachunku dochodów własnych przez szkoły, dla których 
organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reguluje art. 11a u.f.p. 
z 2009 r. 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada szkoły lub 
placówki moŜe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a rada 
rodziców z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady szkoły lub placówki oraz rady rodziców określają regulaminy działalności tych 
rad (art. 50 ust. 3 i art. 54 ust. 8 u.s.o.). 

5.5. Wykaz aktów prawnych 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 
poz. 624 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. 
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-
operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych 
w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spoŜywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik 
agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inŜynierii środowiska i melioracji, technik 

                                                 
112  Uchylony z dniem 1 stycznia 2010 r. 
113  Uchylony z dniem 1 stycznia 2010 r. 
114  Uchylony z dniem 1 stycznia 2010 r. 
115  Utrata mocy z dniem 31 grudnia 2010 r. 
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mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik 
rybactwa śródlądowego, technik technologii Ŝywności i technik Ŝywienia i gospodarstwa 
domowego (Dz. U. Nr 159, poz. 1540). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter 
izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator 
maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, 
technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieŜy (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 10, poz. 54). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn 
i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, 
technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik 
poligraf i technik turystyki wiejskiej (Dz. U. Nr 195, poz. 1296). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 15, poz. 142 
ze zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm.) - uchylone z dniem 
1 stycznia 2011 r. 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 
wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania 
nadzoru pedagogicznego, a takŜe kwalifikacji osób, którym moŜna zlecać prowadzenie 
badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703) - uchylenie z dniem 
24 sierpnia 2009 r. 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. 
w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji 
i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności 
obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania 
nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) - uchylenie z dniem 
24 sierpnia 2009 r. 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 ze zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). 
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16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 ze zm.). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). 

18. Zarządzenie nr 26 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. 
w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
(niepublikowane). 

19. Zarządzenie nr 36 z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (niepublikowane). 

20. Zarządzenie Nr 2 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
(Dz. Urz. MRiRW Nr 5, poz. 5). 

21. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 ze zm.). 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. 
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach organów 
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, 
poz. 430). 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, 
poz. 1288 ze zm.) - uchylone z dniem 1 września 2009 r. 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie 
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania 
odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1066 ze zm.). 

26. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, 
poz. 463 ze zm.). 

27. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.). 

28. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.). 

29. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.). 

30. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223 ze zm.). 

31. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). 
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32. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki 
finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych 
oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną 
(Dz. U. Nr 116, poz. 783 ze zm.) - uchylone z dniem 1 stycznia 2011 r. 

34. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.) - uchylone 
z dniem 1 stycznia 2010 r. 

35. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonywania budŜetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784 ze zm.) - uchylone 
z dniem 1 stycznia 2011 r.. 

36. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599). 

37. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 

38. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.). 

39. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 
budŜetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). 

40. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1020 ze zm.) - uchylone z dniem 31 lipca 2010 r. 

41. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). 

42. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95.) 

43. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). 

44. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.). 
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5.6. Wykaz organów, którym przekazano Informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Minister Sprawiedliwości 

6. Minister Finansów 

7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

8. Minister Edukacji Narodowej 

9. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

10. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

11. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

12. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

13. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

14. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

15. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i MłodzieŜy 

16. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

17. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu  


