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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/092 – Funkcjonowanie świetlic szkolnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Lucyna Cierzniakowska – Morzyńska – główny specjalista k.p., upoważnienie do 
kontroli nr LBY/80/2016 z dnia 4 października 2016 r. i nr LBY/9/2017 z dnia 19 
stycznia 2017 r. 

Marta Ostrowska – specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LBY/74/2016 z dnia 
29 września 2016 r. i nr LBY/6/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1, 2, 383, 388) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz1  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Gralik2, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty3 

(dowód: akta kontroli str. 49-52) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W okresie objętym kontrolą5 Kurator opracował plany nadzoru pedagogicznego na 
lata szkolne 2014/2015 - 2016/2017, podając je w wymaganych terminach do 
publicznej wiadomości. Kurator realizował zadania nadzoru pedagogicznego 
dotyczące m.in. funkcjonowania świetlic szkolnych, opracowując i przedstawiając 
Ministrowi Edukacji Narodowej (MEN) wyniki i wnioski z tego nadzoru.      

Kontrole przeprowadzone w szkołach przez pracowników Kuratorium poprzedzone 
były analizą ryzyka, która pomagała typować szkoły do kontroli. W latach szkolnych 
2014/2015 i 2015/2016  Kuratorium przeprowadziło 104 kontrole dotyczące świetlic 
szkolnych. Wyniki kontroli wskazywały, że szkoły prowadziły świetlice w sposób 
prawidłowy, a czas ich pracy był dostosowany do potrzeb uczniów. W wyniku 
kontroli formułowano wnioski, z których najważniejsze dotyczyły tego, aby liczba 
uczniów pozostająca pod opieką jednego nauczyciela nie przekraczała 25.   

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości miały charakter formalny i nie miały 
wpływu na kontrolowaną działalność. Dotyczyły one czterech przypadków braku 
potwierdzenia odbioru egzemplarza protokołu kontroli przez dyrektora szkoły  
i przypadku niedostosowania treści protokołu kontroli do wymagań określonych  

                                                      
1 Dalej: Kuratorium. 

2 Od 1 kwietnia 2016 r. W okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 14 lipca 2015 r. funkcję Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
pełniła Anna Łukaszewska. Od 15 lipca 2015 r. do 31 marca 2016 r. pełniącą obowiązki Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty była Jolanta Metkowska. 

3 Dalej: Kurator. 

4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową. 

5 Tj. od 1 września 2014 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 20 stycznia 2017 r. Do celów porównawczych 
przeprowadzono badanie kontrolne dokumentów obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 oraz wybranych danych 
liczbowych od 2011 roku.  

Ocena ogólna 
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w rozporządzeniu MEN6.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Ujęcie problematyki funkcjonowania świetlic szkolnych w planach nadzoru 

pedagogicznego 

 

W okresie  objętym kontrolą Kurator obejmował nadzorem ponad 620 publicznych 
szkół podstawowych7. W skład Kuratorium wchodziły Delegatury w Toruniu  
i Włocławku. Działaniami z zakresu nadzoru pedagogicznego, w tym analizowaniem 
i kontrolą działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek  
i nauczycieli zajmował się Wydział Nadzoru Pedagogicznego8. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 9-10, 16-18, 22, 31-33, 40)  

W kontrolowanym okresie Kurator opracował trzy plany nadzoru pedagogicznego - 
na lata szkolne 2014/2015, 2015/2016 i 2016/20179. Plany te zostały opracowane  
w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty10 oraz 
rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego11. Plany zostały 
opublikowane na stronie internetowej Kuratorium12, w terminie wskazanym  
w ww. rozporządzeniach MEN13.  

(dowód: akta kontroli str. 53-55) 

Podstawą opracowania planów Kuratora były ustalane przez MEN na dany rok 
szkolny podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. W badanym 
okresie nie zostały zaplanowane ani przeprowadzone ewaluacje problemowe 
dotyczące zagadnienia świetlic szkolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 96-107, 121-133, 158-166, 356) 

Na rok szkolny 2014/2015 Kurator nie planował kontroli dotyczących funkcjonowania 
świetlic szkolnych. Na rok 2015/2016 przewidział przeprowadzenie 70 kontroli, 
których celem było zbadanie prawidłowości organizacji świetlic.  

(dowód: akta kontroli str. 96-107, 125-133) 

W roku szkolnym 2014/2015 Kurator przeprowadził 33 kontrole doraźne w zakresie 
zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy. W roku szkolnym 
2015/2016 przeprowadzono 70 kontroli planowych i jedną doraźną, których zakres 
dotyczył świetlic szkolnych. Stanowiło to odpowiednio 11% i 35% wszystkich kontroli 
przeprowadzonych w danym roku szkolnym.   

(dowód: akta kontroli str. 116-117, 129, 133, 144, 147, 151-152, 167-173) 

                                                      
6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 168, poz. 1324, ze zm.); dalej: rozporządzenie MEN z 2009 r.  

 

7 Wg stanu na dzień 30.09.2014 r.: 628 szkół podstawowych, wg stanu na dzień 30.09.2015 r.: 623 szkoły podstawowe. 

8 Poprzednio: Wydział Ewaluacji i Kontroli. 

9 Dalej: plany. 

10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm., dalej: ustawa o systemie oświaty. 

11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sieprnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1270) – dalej: rozporządzenia MEN z 2015 r. oraz obowiązujące do 31 sierpnia 2015 r. rozporządzenie MEN 
z 2009 r.  

12 www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl [dostęp: 10 października 2016 r.]  

13 Do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dany plan ma obowiązywać.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Kurator poinformował, że w celu wyboru szkół do kontroli przeprowadzano analizę 
ryzyka dotyczącą funkcjonowania świetlic. Kierowano się wnioskami wynikającymi  
z nadzoru pedagogicznego, analizami skarg wpływających do Kuratorium, 
nieprawidłowościami zgłaszanymi przez partnerów społecznych, obszarem 
funkcjonowania szkoły (wieś/miasto). 

(dowód: akta kontroli str. 350-351) 

2. Zagadnienie funkcjonowania świetlic szkolnych w wynikach i wnioskach 
z nadzoru pedagogicznego 

Kurator przedstawił MEN sprawozdania z prowadzonego w latach szkolnych 
2014/2015 i 2015/2016 nadzoru pedagogicznego. Sprawozdania przedstawiono 
zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia MEN z 2009 r. i 2015 r.14  
W sprawozdaniach znalazły się zagadnienie dotyczące świetlic szkolnych.  

(dowód: akta str. 108-120, 134-157, 350-352, 387) 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Kuratora za okres od 1 czerwca 2014 r. 
do 31 maja 2015 r. wskazywało 12 przeprowadzonych kontroli doraźnych.   

(dowód: akta kontroli str. 117) 

W sprawozdaniu za okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. zagadnienie 
funkcjonowania świetlic szkolnych zostało ujęte szerzej z uwagi na przeprowadzone 
w tym czasie kontrole planowe. W sprawozdaniu podano, że świetlice szkolne 
prowadziło 68 z 70 kontrolowanych szkół. W dwóch szkołach, w których świetlica nie 
funkcjonowała, nie było potrzeby jej utworzenia, w razie konieczności w szkołach 
tych prowadzono zajęcia opiekuńcze.  

W sprawozdaniu podano, że w trzech szkołach nie przeprowadzono diagnozy 
potrzeb rodziców w zakresie opieki świetlicowej.  

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Tadeusz Dąbrowski 
wyjaśnił, że diagnoza ta nie ma charakteru obowiązkowego, a jej brak nie skutkuje 
wydaniem szkole zaleceń. Podał, że dyrektorom szkół zwrócono uwagę, aby 
diagnozę taką przeprowadzać w przyszłości.  

Według sprawozdania godziny pracy świetlicy wynosiły od dwóch do ponad 10 
godzin dziennie15. W sprawozdaniu podano, że w 55 na 68 skontrolowanych szkół 
czas pracy świetlicy był dostosowany do organizacji dojazdu uczniów. Dyrektor 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego wyjaśnił, że pozostałe 13 szkół funkcjonuje 
w aglomeracjach miejskich, w związku z czym nie było potrzeby organiozwania 
dojazdu uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 149, 386) 

Według sprawozdania w 57 na 68 skontrolowanych szkół czas pracy był 
dostosowany do innych okoliczności, takich m.in. jak: czas pracy rodziców, 
konieczność zapewnienia uczniom opieki podczas oczekiwania na lekcje i zajęcia 
pozalekcyjne, potrzebę realizacji zajęć opiekuńczych i doraźnych. Dyrektor Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego wyjaśnił, że w pozostałych 11 szkołach takie potrzeby nie 
wystąpiły. W sprawozdaniu wskazano, że w przypadku 65 szkół objętych kontrolą 
liczba przyjętych do świetlicy uczniów uwzględniała wszystkie zgłoszenia rodziców.  
W trzech szkołach nie wszystkie zgłoszenia zostały uwzględnione. Dyrektor 

                                                      
14 Do 15 czerwca danego roku szkolnego. 

15 Do 2 godzin dziennie w 9 szkołach (13,2%), do 4 godzin dziennie w 15 szkołach (22,1%), do 6 godzin dziennie w 11 
szkołach (16,2%), do 8 godzin dziennie w 4 szkołach (5,9%), do 10 godzin dziennie w 25 szkołach (36,8%), powyżej 10 godzin 
dziennie w 4 szkołach (5,9%). 
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Wydziału Nadzoru Pedagogicznego wyjaśnił, że w tych szkołach w roku szkolnym 
2016/2017 przeprowadzona będzie kontrola doraźna w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 149, 386-387, 389) 

W sprawozdaniu wskazano, że w dwóch przypadkach maksymalna liczba dzieci 
pozostających w świetlicy pod opieką jednego nauczyciela została przekroczona. 
We wszystkich świetlicach zajęcia były dokumentowane w dzienniku zajęć.  

Wizytatorzy wydali dyrektorom szkół zalecenia pokontrolne dotyczące: 

 zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy,  

 zorganizowania pracy świetlicy tak, aby liczba uczniów podczas zajęć 
prowadzonych przez jednego wychowawcę nie przekraczała 25, 

 uzupełniania dziennika zajęć zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN 
z dnia 29 sierpnia 2014 r.16.  

Przeprowadzone przez Kuratorium kontrole wskazywały, że w świetlicach 
zagwarantowano dzieciom możliwość odrabiania lekcji (21%17), zapewniono  udział 
w zajęciach rozwijających ich zainteresowania (32%18), prawidłowy rozwój fizyczny 
(23%18) oraz udział w innych zajęciach uwzględniających ich potrzeby edukacyjne i 
rozwojowe (21%18).  

Z treści sprawozdania wynikało, że wizytatorzy ujmowali w arkuszach pokontrolnych 
następujące spostrzeżenia: 

 nauczyciele prowadzą oprócz dzienników także dodatkowe listy dzieci 
przebywających faktycznie pod opieką jednego nauczyciela, 

 zajęcia odbywają się także w wolnych salach lekcyjnych i są wówczas 
prowadzone odrębnie dla dzieci klas I-III przez nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej zatrudnionego w świetlicy szkolnej. 

W sprawozdaniu zamieszczono wnioski z analizy wyników kontroli problematyki 
świetlic szkolnych: 

 należy przestrzegać, aby organizacja pracy świetlicy była zgodna z art. 67 
ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, a także aby liczba uczniów pod 
opieką jednego nauczyciela nie przekraczała 25, 

 należy monitorować funkcjonowanie świetlicy i zajęć świetlicowych oraz 
przeprowadzać kontrolę dotyczącą liczby uczniów pozostających pod 
opieką jednego wychowawcy. 

W sprawozdaniu wskazano na potrzeby wspomagania szkół i placówek  
w doskonaleniu współpracy z instytucjami je wspierającymi.  

(dowód: akta kontroli str. 144, 147-153, 350-353) 

3. Kontrola funkcjonowania świetlic szkolnych wykonywana przez Kuratora w 
ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

W okresie objętym kontrolą Kurator przeprowadził łącznie 499 kontroli, z czego: 

 297 kontroli w roku szkolnym 2014/2015, z tego 175 kontroli planowych  
i 122 doraźne (33 kontrole dotyczączyły świetlic szkolnych), 

                                                      
16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów jej 
dokumentowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, ze zm.). 

17 Stosunek czasu przeznaczonego na daną aktywność do ogólnej liczby godzin pracy świetlicy. 
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 202 kontrole w roku szkolnym 2015/2016, z tego 78 kontroli planowych (70 
dotyczączyło świetlic) i 124 doraźne (jedna dotyczącząca świetlic).  

(dowód: akta kontroli str. 167) 

Kurator wydał zarządzenia w sprawie opracowania wzorów upoważnień, procedury 
kontroli i ewaluacji w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego. 
Zarządzeniami wprowadzone zostały wzory pism sporządzanych w toku czynności  
z zakresu nadzoru pedagogicznego, w tym wzór protokołu kontroli doraźnej18. 

(dowód: akta kontroli str. 372-379) 

Analiza dokumentacji ośmiu wybranych kontroli19 wykazała, że:  

 protokoły kontroli planowych były zgodne ze wzorem zatwierdzonym przez 
MEN i sporządzane w dniu zakończenia czynności kontrolnych,  

 wszystkie protokoły zostały zaopatrzone w parafy wizytatorów i dyrektorów 
szkół na każdej ze stron oraz podpisy pod treścią dokumentu,   

 dyrektorzy szkół byli informowani o zamiarze wszczęcia czynności w ich 
placówkach, o tematyce kontroli oraz podstawie prawnej ich podjęcia na 
siedem dni przed rozpoczęciem kontroli,  

 kontrole przeprowadzili wizytatorzy legitymujący się upoważnieniem wydanym 
zgodnie z rozporządzeniem MEN,  

 postępowania nie przekraczały okresu dopuszczonego rozporządzeniem 
MEN.  

(dowód: akta kontroli: 167-288, 350-353, 356-359) 

Wizytatorzy zamieścili w protokole jednej z badanych przez NIK kontroli tzw. 
spostrzeżenie. Dotyczyło ono tego, że w placówce zorganizowano dwie świetlice: 
dla dzieci klas 0-1 i dla dzieci starszych. 

(dowód: akta kontroli str. 206) 

W przypadku jednej kontroli planowej wizytatorzy wydali kontrolowanej placówce 
zalecenie ograniczenia liczby uczniów pozostających pod opieką jednego 
wychowawcy do 25. Zalecenie zostało wykonane w określonym przez wizytatorów 
terminie, co potwierdziła kontrola sprawdzająca. 

 (dowód: akta kontroli str. 225-234) 

Poza ww. przypadkami brak było w protokołach kontroli zaleceń i spostrzeżeń.  
Z przeanalizowanych protokołów kontroli wynikało, że świetlice funkcjonowały 
prawidłowo.  

4. Problematyka organizacji świetlic szkolnych w ewaluacjach zewnętrznych 
prowadzonych przez Kuratorium 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 Kurator przeprowadził łącznie 162 
ewaluacje zewnętrze (18 całościowych i 144 problemowe): 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 93 ewaluacje, z czego dziewięć całościowych i 
84 problemowe, 

                                                      
18 Zarządzenie nr 49/13 z 10 września 2013 r. oraz zarządzenie nr 51/15 z 2 września 2015 r., dalej: zarządzenia w sprawie 
opracowania wzorów.  

19 Próba objęła dwie kontrole przeprowadzone przez Kuratora w 2016 r. w szkołach objętych kontrolą NIK. Pozostałe kontrole 
wybrano z zastosowaniem metody statystycznej – dobór losowy z interwałem. Do badania wybrano pięć kontroli planowych i 
trzy doraźne. 
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 w roku szkolnym 2015/2016 – 69 ewaluacji, z czego dziewięć całościowych i 
60 problemowych. 

Żadna z ewaluacji problemowych nie dotyczyła funkcjonowania świetlic szkolnych. 
Kurator podał, że przyczyną tego było nieujęcie tej problematyki przez MEN 
w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 96-106, 121-128, 132, 289, 351-352) 

Badaniem objęto sześć ewaluacji całościowych publicznych szkół podstawowych,  
w których – według wskazania Kuratorium – poruszono zagadnienia świetlic20.  

(dowód: akta kontroli str. 290, 370) 

W raportach znalazły się krótkie wzmianki na temat świetlic, umieszczone w różnych 
obszarach ewaluacji. Z treści raportów wynikało, że szkoły dostosowały czas pracy 
świetlic do potrzeb dzieci i rodziców, organizowały w świetlicach zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów i oferowały pomoc w odrabianiu lekcji. W raportach 
zawarto również informacje na temat miejsc, w których organizowane były zajęcia 
świetlicowe, oraz o wyposażeniu świetlic.   

(dowód: akta kontroli str. 289-345, 370) 

5. Wspomaganie i współpraca Kuratorium ze szkołami, nauczycielami oraz 
ośrodkami doskonalenia nauczycieli 

Wyniki i wnioski z przeprowadzonych ewaluacji i kontroli zostały zamieszczone  
w sprawozdaniach. Były one publikowane na stronie internetowej Kuratorium.  

(dowód: akta kontroli str. 53-55) 

W okresie objętym kontrolą Kurator odbywał spotkania z dyrektorami szkół21, w toku 
których dokonywano analiz wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego, 
dotyczących m.in. problematyki świetlic.  

W okresie objętym kontrolą Kurator przygotował i trzykrotnie podał do publicznej 
wiadomości wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego w zakresie 
funkcjonowania świetlic szkolnych.  

(dowód: akta kontroli str. 346-347, 352-353, 358, 370) 

Kurator współpracował z kujawsko-pomorskimi centrami edukacji nauczycieli22. 
Współpraca ta nie dotyczyła jednak bezpośrednio problematyki funkcjonowania 
świetlic szkolnych.  

(dowód: akta kontroli: 353, 361-362, 364-366, 368) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W dokumentacji czterech23 z ośmiu szczegółowo skontrolowanych postępowań 
kontrolnych (trzech planowych kontroli i jednej doraźnej) brak było potwierdzenia 
przez dyrektora szkoły odbioru jednego egzemplarza protokołu kontroli. 
Zaniechanie wizytatorów polegające na nieodebraniu takiego poświadczenia 
stanowiło naruszenie § 17 ust. 2 rozporządzenia MEN z 2015 r., a w roku 
szkolnym 2014/2015 - § 14 ust. 3 rozporządzenia MEN z 2009 r. 

                                                      
20 WNP.5530.6.2016.KS.AK, WNP.5530.3.2016.AB.JJO, WNP.5530.2.2016.BW.WG, DW.5530.3.2016.MO.TW, 
DW.5530.1.2016.BS.AG, DT.5530.1.2016.DR.JG 

21 W roku szkolnym 2014/2015 jak i w 2015/2016 po dwa spotkania w Bydgoszczy i w Toruniu oraz jedno we Włocławku. 

22 W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowały trzy akredytowane centra edukacji nauczycieli. 

23 Nr kontroli: 95502, 95737, 97120, 86273. 
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(dowód: akta kontroli str. 179-182, 188-191, 203-206, 240-253)  

Kurator wyjaśnił m.in., że protokoły kontroli były w każdym przypadku 
sporządzane niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych i drukowane  
w dwóch egzemplarzach. Następnie były podpisywane przez wizytatorów  
i dyrektorów szkół. Wizytatorzy przekazywali jeden egzemplarz protokołu 
dyrektorom, jednakże nie zwracali się do nich o poświadczenie odbioru tego 
dokumentu, bowiem przyjmowano, że podpis dyrektora szkoły i data pod treścią 
protokołu złożonego ad acta są jednoznaczne z poświadczeniem odbioru 
egzemplarza przez dyrektora.  

(dowód: akta kontroli str. 356-357) 

NIK wskazuje, że poświadczenie odbioru protokołu stanowi dowód, że dyrektor 
szkoły otrzymał jego egzemplarz, a także umożliwia ustalenie upływu terminu do 
złożenia przez dyrektora zastrzeżeń do jego treści. Obowiązek podpisania 
protokołu odbioru wynikał wprost z ww. przepisów rozporządzeń MEN. 

2. Protokół jednej z kontroli doraźnych24 nie odpowiadał wszystkim wymaganiom 
określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia MEN z 2009 r., gdyż 
brakowało w nim imienia i nazwiska dyrektora szkoły oraz nazwy i siedziby 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

(dowód: akta kontroli str. 240-253) 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium w Bydgoszczy Tadeusz 
Dąbrowski wyjaśnił, że w kontroli tej wykorzystany został formularz z platformy 
Systemu Ewaluacji Oświaty (SEO). Brakujące dane zostały wprowadzone do 
protokołu sporządzanego w wersji elektronicznej, jednak z przyczyn 
technicznych nie zostały wygenerowane w wersji do druku przez platformę SEO. 
Dyrektor podał, że wizytator został pouczony o konieczności uzupełniania 
wszystkich danych w jego wersji ostatecznej.  

(dowód: akta kontroli str. 356-357, 371-382) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli25, wnosi o każdorazowe uzyskiwanie od dyrektora szkoły 
lub placówki potwierdzenia odbioru egzemplarza protokołu po przeprowadzonej 
kontroli.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

                                                      
24 Nr kontroli: 86273. 

25 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz, dnia …… stycznia 2017 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Lucyna Cierzniakowska - Morzyńska  

Główny specjalista k.p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  
 

 

  
  

  

 

 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


