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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 ,41-200 Sosnowiec 
 
Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta Sosnowiec 
 
Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 
 
2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli) 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 
 
 
Mariusz Klimontowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/344/2018  z  9 listopada 2018 r. 
Joanna Paliga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKA/370/2018 z 12 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str.1, 600) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako prawidłowe działania Miasta Sosnowiec 
w zakresie wdrożenia z początkiem roku szkolnego 2017/2018, zmian 
w funkcjonowaniu sieci szkół, wprowadzonych reorganizacją systemu oświaty 
polegające m.in. na terminowym podjęciu uchwał projektujących oraz określających 
strukturę, informowaniu i konsultowaniu z mieszkańcami   zmian w  organizacji 
oświaty, przedłożeniu nauczycielskim związkom zawodowym ww. zamian do 
zaopiniowania, terminowym rozpatrzeniu wniosku o przekształcenie niepublicznej 
szkoły zawodowej w  branżową szkołę I stopnia. Równocześnie NIK ocenia jako 
niewystarczający  (nierzetelny) nadzór sprawowany przez organ prowadzący nad 
organizacją procesu utworzenia samodzielnego VI Liceum Ogólnokształcącego3 
powstałego w wyniku przekształcenia zespołu szkół, który skutkował rozpoczęciem  
przez tą szkołę działalności edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 bez 
odpowiedniego wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt. 
  
Miasto Sosnowiec, jako organ prowadzący powiatowe szkoły ponadpodstawowe 
i ponadgimnazjalne, prawidłowo i skutecznie dokonało zmian w funkcjonowaniu sieci 
szkół wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe4. 
Wymagane przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe5 zadania, nałożone na samorząd powiatowy (miasta  
na prawach powiatu), zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym trybem  
i w wymaganym terminie. Realizowana przez Miasto polityka kadrowa prowadzona 
w związku z wdrażanymi zmianami w systemie oświaty wiązała się z ograniczoną 
liczbą zwolnionych nauczycieli (zatrudnionych na część etatu)6. Natomiast brak 
wystarczających i dostępnych w czasie kontroli danych dotyczącychplanowanej 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 Dalej: „VI LO”. 
4 Dz.U. z 2018 r. poz.996, ze zm., dalej: Prawo oświatowe. 
5 Dz.U. z 2017 r.  poz.60, ze zm., dalej: przepisy wprowadzające. 
6 Było pięć takich przypadków. 
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liczebności kadry nauczycielskiej  na rok szkolny 2019/2020 powiązanego z ofertą 
edukacyjną szkół powiatowych uniemożliwiał rzetelną ocenę czy ponadpodstawowe/ 
ponadgimnazjalne szkoły będą mogły w ww. roku szkolnym przyjąć zwiększoną 
liczbę uczniów. Mając jednak na uwadze istniejącą bazę szkół miejskich, malejącą 
liczbę absolwentów szkół gimnazjalnych oraz utrzymującą się na podobnym 
poziomie liczebność kadry nauczycielskiej, która umożliwiała przyjmowanie w latach 
2016-2018 do szkół ponadgimnazjalnych większej liczby uczniów z terenu Miasta  
i powiatów ościennych,  wystąpienie ryzyka polegającego na zwiększeniu trudności 
w dostaniu się młodzieży do szkół prowadzonych przez Miasto w roku szkolnym 
2019/2020 należy ocenić jako niskie. 
Organ prowadzący informował społeczności szkolne o planach wprowadzanych 
zmian a uchwała Rady Miasta kształtująca sieć szkół była poddana konsultacjom 
społecznym. 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, organ prowadzący w sposób niewystarczający 
sprawował nadzór nad przebiegiem procesu przeniesienia VI LO do nowej siedziby. 
W konsekwencji, w szkole tej nie zapewniono wyposażenia w sprzęt umożliwiający 
pełną realizację podstawy programowej liceum ogólnokształcącego7 i wyposażenie 
to nie jest również wystarczające dla realizacji nowej podstawy programowej8, która 
w liceum zacznie obowiązywać w kolejnym roku szkolnym. 

III. Opis stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe9 
kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 

1.1. Miasto Sosnowiec, jako miasto na prawach powiatu realizowało zadania 
oświatowe w ramach zadań własnych gminy, polegające m.in. na prowadzeniu 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, a także realizowało zadania 
oświatowe powiatu, polegające na prowadzeniu szkół ponadpodstawowych, 
specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania 
pozaszkolnego. 

(akta kontroli, str. 138) 

W roku szkolnym 2016/2017, jako jednostka samorządu terytorialnego10, Miasto 
Sosnowiec było organem prowadzącym dla 94 szkół publicznych i placówek 
oświatowych, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 była organem 
prowadzącym dla 90 szkół i placówek. 
Osoby fizyczne i prawne, tj. podmioty inne niż jst, w roku szkolnym 2016/201711 
prowadziły 59 jednostek oświatowych na terenie Miasta i powiatu,  w roku szkolnym  
2017/2018 liczba prowadzonych jednostek uległa zmniejszeniu do 5812, a w  roku 
szkolnym 2018/2019 podmioty te prowadziły 59 placówek13. W roku szkolnym 
2016/2017 były dotowane 54 jednostki tego typu14; w kolejnym roku szkolnym 

                                                      
7 Rozporządzenie Miinistra Edukacji z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 ze zm.), dalej: 
„obecna podstawą programową”. 
8 Rozporządzenie Ministra Edukacji z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467), dalej: 
„nowa podstawą programową”. 
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach objętych kontrolą. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Dalej: „jst”. 
11 W tym: sześć szkół podstawowych, dziesięć  gimnazjów oraz 27 szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych. 
12 W tym: osiem szkół podstawowych, pięć gimnazjów, 25 szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. 
13 W tym: dziewięć szkół podstawowych, trzy gimnazja oraz 26 szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. 
14 W tym: pięć szkół podstawowych, dziewięć  gimnazjów, 24 szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe. 
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2017/2018 ich liczba uległa zmniejszeniu do 5115, a w roku szkolnym 2018/2019 
uległa dalszemu zmniejszeniu do 46 jednostek16. 

 (akta kontroli str. 162) 

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez powiat17 było 589618 
uczniów, w tym 1864 uczniów klas pierwszych (31,6 % łącznej liczby uczniów), 
w roku szkolnym 2017/2018  - 6595 uczniów, w tym: 1642 uczniów klas pierwszych 
(24,9 %), a w roku szkolnym 2018/2019 - 6162 uczniów, w tym 1587 uczniów 
w klasach pierwszych (25,8 %) 

(akta kontroli, str. 111-115,123-129,141-146,151-163) 

Struktura jednostek oświatowych na terenie powiatu sosnowieckiego w roku 
szkolnym 2016/2017 (według stanu na 30 września) obejmowała m.in.: 34 szkoły 
podstawowe19, do których uczęszczało 9571 uczniów w 496 oddziałach,  
24 gimnazja, do których uczęszczało 4967 uczniów w 179 oddziałach, 23 szkoły 
ponadpodstawowe, w tym: sześć liceów ogólnokształcących dla młodzieży,  
osiem techników dla młodzieży, sześć zasadniczych szkół zawodowych (w tym 
jedna szkoła specjalna), jedna szkoła specjalna „przysposabiająca do pracy”,  
a także zespół szkół muzycznych, w których naukę pobierało łącznie 5108 uczniów 
i słuchaczy w 195 oddziałach. 

(akta kontroli, str. 121-129) 

W roku szkolnym 2017/2018 (według stanu na 30 września) w strukturze 
organizacyjnej znajdowało się m.in.: 36 szkół podstawowych, do których 
uczęszczało 10731 uczniów20 w utworzonych 570 oddziałach, 24 szkoły  
gimnazjalne, do których uczęszczało 2602 uczniów w 119 oddziałach, 24 szkół 
ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych, w tym: osiem liceów ogólnokształcących 
(w tej liczbie jedno dla dorosłych), osiem techników dla młodzieży, sześć 
branżowych szkół I stopnia (w tym jedna szkoła specjalna), jedna szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy oraz zespół szkół muzycznych, w których naukę 
pobierało łącznie 5054 uczniów i słuchaczy w 192 oddziałach. 

(akta kontroli, str. 139-148) 

W roku szkolnym 2018/2019 (także wg stanu na 30 września 2018 r.) w powyższej 
strukturze znajdowało się m.in. 37 szkół podstawowych (w tym jedna szkoła dla 
dorosłych), do których uczęszczało 12.234 uczniów w 635 oddziałach21, 24 szkoły 
z oddziałami gimnazjalnymi, do których uczęszczało 1311 uczniów w 60 oddziałach,  
 
 
 

                                                      
15W tym: siedem szkół podstawowych, 4 gimnazja, 21 szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 
16 W tym: 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 17 szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych. 
17 W powyższych danych uwzględniono szkoły specjalne oraz sportowe prowadzone przez powiat, nie 
uwzględniono uczniów szkoły muzycznej. Wielkości te przy uwzględnieniu wyłącznie szkół ponadgimnazjaknych 
bez szkoły muzycznej wynosiły w roku szkolnym 2016/2017 -1665 uczniów, w 2017/2018 -1588 i 2018/2019 
1519 uczniów, natomiast  ilość uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych bez Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 – 
szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, wynosiła w roku szkolnym 2016/2017 -1650 uczniów, w 2017/2018 
-1578 i 2018/2019 - 1508 uczniów. 
18 W powyższych danych uwzględniono szkoły specjalne oraz sportowe, nie uwzględniono uczniów szkoły 
muzycznej.  
19 Dane dotyczące szkół podstawowych i gimanzjów zostały podane ze względu na ich związek  
z przeprowadzonymi przekształcenia w strukturze oświaty oraz w celach poglądowych z uwzględnieniem faktu, 
że prowadzenie tych szkół jest zadaniem własnym gminy. Wymieniono tylko szkoły posiadające uczniów. 
20 Według stanu na 30 września 2016 r. bez szkoły muzycznej I stopnia, której uczniowie uczęszczają do innych 
placówek. 
21 Bez szkoły muzycznej I stopnia. 
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30 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, do których uczęszczało 4955 
uczniów w 200 oddziałach22. 

 (akta kontroli, str. 163) 

Zmiany w strukturze szkół prowadzonych przez Miasto Sosnowiec, które nastąpiły 
po 1 września 2017 r., mające związek z wprowadzoną reorganizacją systemu 
oświaty, polegały m.in. na: 
− przekształceniu dziewięciu dotychczasowych zespołów szkół w samodzielne 

ośmioletnie szkoły podstawowe, w wyniku czego 30 szkół funkcjonowało 
samodzielnie, a sześć w zespołach szkół wraz z placówkami innego typu,  

− włączeniu Gimnazjum nr 14 do cztereletniego Technikum nr 7,  
− włączeniu Gimazjum nr 15 do czteroletniego Technikum nr 8,  
− rozpoczęciu funkcjonowania dwóch nowych szkół podstawowych, powstałych  

w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 7 w Szkołę Podstawowa nr 47 oraz 
Gimnazjum nr 18 Mistrzostwa Sportowego w Szkołę Podstawową nr 48, 

− włączeniu dwóch gimnazjów specjalnych dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym do Szkół Podstawowych Specjalnych nr 30 i nr 44, 

− włączeniu dwóch gimnazjów z oddziałami integracyjnymi specjalnymi do Szkół 
Podstawowych nr 33 i 38, 

− włączeniu Gimnazjum nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi do IV Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, 

− włączeniu gimnazjum nr 26, przysposabiającego do pracy, do Szkoły Branżowej  
I Stopnia nr 3, 

− przekształceniu gimnazjum nr 9 w trzyletnie IX Liceum Ogólnokształcące,  
− przekształceniu dwóch gimnazjów nr 7 i nr 18 Mistrzostwa Sportowego  

w szkoły podstawowe - odpowiednio: nr 47 oraz nr 48, 
− włączeniu dziesięciu gimnazjów do szkół podstawowych23, 
− włączeniu dwóch gimnazjów (nr 14 i 15) - odpowiednio do Technikum nr 7 oraz 

Technikum nr 8, 
− włączeniu Gimnazjum nr 13 do VI Liceum Ogólnokształcącego24. 

(akta kontroli, str. 29-77) 

Urząd nie planował dalszych (od 1 września 2019 r.) zmian w strukturze jednostek 
oświatowych prowadzonych przez powiat, mających związek z wprowadzaną 
reorganizacją w systemie oświaty. 

 (akta kontroli, str. 315) 

W Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, 
sporządzonej przez Wydział Edukacj25, zamieszczono informację o liczbie  
uczniów i oddziałów przy zastosowaniu kryterium poziomu kształcenia w szkołach 
podstawowych, szkołach gimnazjalnych oraz oddziałach gimnazjalnych 
prowadzonych w szkołach powiatowych. 

(akta kontroli, str. 135-146) 

                                                      
22 W tym: osiem liceów ogólnokształcących kształcących 1892 uczniów w 69 oddziałach- w tej liczbie jedno 
liceum dla dorosłych, sześć branżowych szkół I stopnia kształcących 372 uczniów w 21 oddziałach szkół 
branżowych oraz zasadniczych szkół zawodowych, jedna szkoła policealna kształcąca 19 uczniów w dwóch 
oddziałach, osiem techników kształcących 2638 uczniów w 100 oddziałach, jedna szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy kształcąca 34 uczniów w ośmiu oddziałach oraz Zespół Szkół Muzycznych 
kształcący 379 uczniów. 
23 Gimnazjum nr 1 do SP nr 15, gimnazjum nr 2 do SP nr 13, gimnazjum nr 3 do SP nr 36, gimnazjum nr 4  
do SP nr 37, gimnazjum nr 5 do SP nr 32, gimnazjum nr 6 do SP nr 46, gimnazjum nr 12 do  SP nr 3, gimnazjum 
nr 16 do SP nr 6, gimnazjum nr 17 do SSP nr 17 oraz gimnazjum nr 19 do SP nr 12. 
24 Zwane dalej: „VI LO”. 
25 Zwany dalej także „WED” 
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Rada Miejska26 w Sosnowcu, uchwałą z 29 września 2016 r., utworzyła z dniem 
1 stycznia 2017 r. samorządową jednostkę budżetową do obsługi ekonomiczno-
finansowej m.in. szkół i placówek oświatowych pn. „Centrum Usług Wspólnych 
w Sosnowcu”27. 

 (akta kontroli, str. 213-216) 

1.2. RM w Sosnowcu w 2017 r. podjęła trzy uchwały projektujące i kształtujące  
od 1 września 2017 r. strukturę oświaty na jego terenie, tj. uchwałę 
 z 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia  
sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych28, która została zmieniona uchwałą  
z 28 lutego 2017 r. 29 oraz uchwałę z 30 marca 2017 r.30 w sprawie dostosowania 
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto 
Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okresie od dnia  
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Wszystkie ww. uchwały w sposób 
prawidłowy zostały podane do publicznej wiadomości31. 

(akta kontroli, str. 29- 58) 

Śląski Kurator Oświaty w dniu 22 lutego 2017 r. sporządził opinię do uchwały  
z 26 stycznia 2017 r., w której wskazał zmiany mające być uwzględnione w uchwale 
RM, polegające na: włączeniu z dniem 1 września 2018 r. Gimnazjum nr 13  
do VI LO oraz z dniem 1 września 2018 r. przekształceniu Gimnazjum nr 16  
w ośmioletnią szkołę podstawową. Pierwsza zmiana został uwzględniona w uchwale 
RM z 30 marca 2017 r., natomiast druga została uwzględniona w uchwale  
nr 581/XLIII/2017 także z 30 marca 201732. 

(akta kontroli, str. 46-58) 

W załączniku nr 1 do uchwały z 30 marca 2017 r. pn.: „Dostosowanie sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez 
Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo 
oświatowe, poprzez ustalenie na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
planu sieci tych szkół” wymieniono łącznie 39 szkół, w tym:  

osiem liceów ogólnokształcących dla młodzieży33, 
osiem techników, 
dziesięć szkół branżowych I stopnia, 
dziewięć szkół policealnych34, 
trzy szkoły specjalne (w tym jedna „przysposabiająca do pracy”). 

                                                      
26 Zwana dalej: „RM”. 
27 Uchwała Nr 439/XXXV/2016. 
28 Nr 531/XL/2017, która zawierała: plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych 
prowadzonych przez Miasto Sosnowiec na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (załącznik nr 1  
do uchwały), plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto 
Sosnowiec na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych 
zasadniczych szkół zawodowych (załącznik nr 2) oraz projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec, od 1 września 2019 r. z uwzględnieniem klas 
dotychczasowych publicznych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz 
dotychczasowych czteroletnich techników (załącznik nr 3 do uchwały).  
29 Nr 557/XLII/2017. 
30 Nr 582/XLIII/2017, zwana dalej: „uchwała z 30 marca 2017 r.”. 
31 Uchwały nr 532/XL/2017 oraz 557/XLII/2017 podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich  
na tablicy ogłoszeń w siedzibie UM w Sosnowcu przy. Al. Zwycięstwa 20, a także na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej UM w Sosnowcu, natomiast uchwała 582/XL/2017 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 5 kwietnia 2017 r., poz.2264. 
32Publikacja w Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 5 kwietnia 2017 r., poz.2263. 
33 Ponadto w strukturze funkcjonowało jedno liceum dla dorosłych. 
34 W tym szkoła policealna dla dorosłych. 
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Natomiast w załączniku nr 2 do ww. uchwały pn.: „Sieć szkół ponadpodstawowych  
i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec na okres od dnia  
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas 
dotychczasowych szkół zawodowych” wymieniono 20 szkół, z tego: 

dziesięć szkół branżowych I stopnia, 
dziewięć szkół policealnych oraz 
jedna „przysposabiająca do pracy”. 

(akta kontroli, str. 48-56) 

Urząd Miasta w okresie od 2 lutego do 2 marca 2017 r. przekazał organizacjom 
związków zawodowych35 ww. uchwały do zaopiniowania, zgodnie z art. 209 i 216 
ustawy przepisy wprowadzające. Uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie lub  
„nie wniesiono do nich uwag” bądź „odstąpiono od ich opiniowania”. 

 (akta kontroli, str. 78-95) 

Projekt uchwały RM z 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci  
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec  
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okresie od dnia  
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. była również przedmiotem konsultacji 
społecznych. 

(akta kontroli, str. 96-99a) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika WED36, w okresie objętym kontrolą na terenie 
Sosnowca, w związku ze zmianami w systemie oświaty, nie dokonano likwidacji 
dotychczasowych: sześcioletnich szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów 
specjalnych, sześcioletnich szkół podstawowych - sportowych, gimnazjów 
sportowych, gimnazjów mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadgimnazjalnych37. 
W latach 2016-2018 nie były kierowane do UM skargi i wnioski, w tym przez 
sosnowieckich radnych, w związku z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty. 

(akta kontroli, str. 235, 269, 314) 

 
1.3. W dniu 19 czerwca 2017 r., tj. w wymaganym terminie38,  Urząd otrzymał od 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach39, tj.organu prowadzącego 
Niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Sosnowcu dokumenty związane  
z jej przekształceniem w Branżową Szkołę I stopnia w Sosnowcu ZDZ  
w Katowicach. Prezydent Miasta wydał 4 lipca 2017 r., tj. w wymaganym terminie40, 
zaświadczenie41 o zmianie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, przeprowadził 

                                                      
35 Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Oddział Sosnowiec, Związkowi Zawodowemu Oświata w Katowicach, 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych Województwa 
Śląskiego, OPZZ Konfederacji Pracy w Katowicach, Miejskiej Komisji Zakładowej Związku Zawodowego „Kontra” 
w Dąbrowie Górniczej.  
36 W okresie objętym kontrolą osobami kierującymi Wydziałem były: Wiesława Konobrodzka od 1 stycznia  
2015 r. do 8 sierpnia 2015 r. p. o,. Naczelnika Wydziału, Zbigniew Byszewski od 9 lutego 2015 r. do 31 lipca 
2017 r. Naczelnik Wydziału, Wiesława Konobrodzka od 1 sierpnia 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r. – z-ca 
Naczelnika Wydziału oraz Katarzyna Wanic Naczelnik Wydziału Edukacji od 21 listopada 2017 r. do czasu 
zakończenia kontroli. 
37 Na terenie powiatu funkcjonowały dwa gimnazja specjalne, które zostały włączone do specjalnych szkół 
podstawowych, zaś jedno gimnazjum mistrzostwa sportowego zostało przekształcone w szkołę podstawową 
mistrzostwa sporowego. Gimnazjum sportowe funkcjonuje w zespole szkół ogólnokształcących do zakończenia 
cyklu kształcenia. 
38 Do dnia 30 czerwca 2017 r. 
39 Ponadto do czasu kontroli dwa licea niepubliczne złożyły wnioski o przekształcenie się w czteroletnie liceum, 
tj. Czteroletnie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „AS” i Czteroletnie Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
przedkładając wymagane dokumenty. 
40 Do dnia 10 sierpnia 2017 r., wpis  nr 3/09. 
41 Nr WED.4430.1.19.2017.MKJ. 
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proces aktualizacji ewidencji szkół tego typu związany z reorganizacją szkoły42. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnik WED procedura przekształcenia ww. szkoły 
została zakończona natomiast nie został zakończony „(…) ostateczny proces 
aktualizacji wydawanych zezwoleń na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez 
osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty niż jst, w związku z wprowadzonymi 
zmianami w sieci szkół oraz proces aktualizacji ewidencji szkół niepublicznych 
związany z ww. reorganizacją”43. 

 (akta kontroli, str. 217-226, 234) 

1.4. Dane zawarte w Systemie Informacji Oświatowej44 i aplikacji OSON45 
wskazywały, że w roku szkolnym 2016/2017 r. w pierwszych klasach szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto rozpoczęło naukę 1864 uczniów. 
Liczba szesnastolatków uczących się w szkołach położonych na obszarze 
Sosnowca wyniosła 1513, w tym 1272 szesnastolatków mających miejsce 
zamieszkania na obszarze powiatu. Odsetek populacji szesnastolatków 
zamieszkałych w powiecie podejmujących naukę w szkołach prowadzonych przez 
Miasto wyniósł 84,1% . 
Analogiczne dane dotyczące roku szkolnego 2017/2018 wskazywały, że w szkołach 
ponaginazjalnych prowadzonych przez miasto na prawach powiatu podjęło naukę 
łącznie 1642 uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym 1378 szesnastolatków 
uczyło się w szkołach położonych na terenie Sosnowca, w tym 1169 uczniów 
mających miejsce zamieszkania z terenu Miasta podjęło naukę w klasach I w szkół 
powiatowych. Odsetek populacji szesnastolatków zamieszkałych na terenie 
Sosnowca podejmujących naukę w szkołach prowadzonych przez powiat wyniósł 
84,8%.  
Powyższe dane wskazują na istotny udział w liczbie uczniów klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto na prawach 
powiatu uczniów mających miejsce zamieszkania w miejscowościach ościennych. 

(akta kontroli, str. 158-165, 234-235) 

W latach szkolnych 2016/2017-2017/2018 liczba uczniów ostatnich klas gimnazjów  
dla młodzieży na terenie Sosnowca uległa zmniejszeniu z 1366 do 1259, tj. o 107 
(7,8%). Podobną tendencję odnotowano w odniesieniu do liczby uczniów klas 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, gdzie zgodnie z danymi z ewidencji ludności 
nastąpiło w ww. okresie zmniejsznie liczby uczniów z 1513 do 1378 tj. o 135 (8,9%). 

(akta kontroli, str. 158-165, 234-235,  609) 

Liczba uczniów w klasach trzecich  gimnazjów46 w roku szkolnym 2016/2017 
wynosila 1366, natomiast liczba uczniów przyjętych w roku szkolnym 2017/2018  
do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych na terenie Sosnowca wyniosła 
157847, co stanowiło zwiększenie o  212 osób (15,5%) w porównaniu do liczby 

                                                      
42 W zaświadczeniu zapisano, że szkoła jest szkołą ponadpodstawową dająca wykształcenie zasadnicze 
branżowe na podbudowie programowej szkoły podstawowej, a od roku szkolnego 2019/2020 na podbudowie 
programowej dotychczasowego gimnazjum oraz wykształcenie zawodowe w przypadku zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonej do zakończenia cyklu kształcenia oraz że nowej szkole przysługują uprawnienia szkoły 
publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. 
43 Co wynika, m.in. z zapisów art. 159 przepisów wprowadzających. 
44 Zwanym dalej: „SIO”. Został wprowadzony życie: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej (Dz. U. 2016, poz.1927 - j.t., ze zm.) oraz jest regulowany rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, 
zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania 
danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
957, z 2014 r. poz. 1149, z 2017 poz. 1613). 
45 OSON: aplikacja służąca do gromadzenia i przetwarzania danych służących kontroli spełniania przez 
dzieci/uczniów m.in. obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.  
46 Bez szkół specjalnych. 
47 W tym w: liceach ogólnpokształcących 662 uczniów, 750 w technikach oraz 156 w szkołach branżowych 
I stopnia. 
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uczniów klas trzecich w poprzednim roku szkolnym. Liczba odziałów klas 
pierwszych w ww. szkołach prowadzonych przez miasto na prawach powiatu 
wyniosła 56 natomiast średnia liczebność oddziału 28 uczniów. 
W kolejnym roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów w klasach trzecich gimnazjów 
wynosiła 1259 uczniów, a przyjęto w roku szkolnym 2018/2019 do  klas pierwszych 
szkół ponadgimnazjalnych na terenie Sosnowca 150848 uczniów, co stanowiło 
zwiększenie  o 249 osób(19,8%) w porównaniu do liczby uczniów klas trzecich 
w poprzednim roku szkolnym. W ww. szkołach w roku szkolnym 2018/2019 
utworzono 58 odziałów klas pierwszych. 

(akta kontroli, str. 158-165, 234-235,  601) 

WED nie dysponował danymi dotyczącymi: liczby szesnastolatków, którzy nie mieli 
bądź nie mają miejsca zameldowania na terenie Miasta oraz których rodzice byli  
w danym roku szkolnym zameldowani na pobyt czasowy, w tym tych, którym okres  
zameldowania upłynął.  
Organ prowadzący szkoły powiatowe w ramach zadań realizowanych przez miasto 
na prawach powiatu nie sporządzał dokumentów, na podstawie których planował 
działania w zakresie przygotowania szkół do zmian ustroju szkolnego, w tym nie 
sporządzał dokumentów zawierających analizy potrzeb w związku z przyjęciem 
większej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020.  

(akta kontroli, str. 234-235, 318-319) 

Naczelnik WED wyjaśniła m.in., że w związku z tym, iż w pobliżu Sosnowca (…) są 
miasta ościenne, w których funkcjonują szkoły tego samego typu oferujące podobne 
kierunki kształcenia, istnieje możliwość wyboru przez kandydatów szkoły spoza 
Miasta. Dla uczniów zamieszkałych w dzielnicach odległych od centrum miasta taka 
lokalizacja szkół o podobnej ofercie jest korzystniejsza ze względu na lepszą 
komunikację i mniejszą odległość od miejsca zamieszkania. 

(akta kontroli, str. 235) 

Ponadto, Naczelnik WED wyjaśniła, że „(…) rokrocznie ilość uczniów zmniejsza się, 
a baza lokalowa szkół zostaje na tym samym poziomie. W związku z tym nie ma 
niebezpieczeństwa, że jakiekolwiek dziecko, w tym spoza terenu Sosnowca nie 
zostanie przyjęte do sosnowieckiej szkoły średniej”.  

(akta kontroli, str. 235, 268-269, 314-315, 317-318) 

W okresie objętym kontrolą rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na terenie 
Sosnowca była przeprowadzona w formie elektronicznej. Z informacjami o ofercie 
szkół zamieszczonymi w ten sposób mogli zapoznać się uczniowie i rodzice. 
Ponadto z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie i ich rodzice 
mogli zapoznać się również: podczas organizowanych na terenie gimnazjów MINI 
TARGÓW49, zebrań z rodzicami oraz organizowanych przez szkoły „Dni otwartych”. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika WED materiały nt. oferty kształcenia  
szkół ponadgimnazjalnych były także dostępne w Poradniach Psychologiczno-
Pedagogicznych oraz na stronach internetowych szkół. W każdym roku 
przygotowana była strona internetowa zawierająca informator o wszystkich 
sosnowieckich szkołach ponadgimnazjalnych. 

(akta kontroli, str. 357) 

1.5. W roku szkolnym 2018/2019  łączna liczba uczniów w klasach ósmych  
szkół podstawowych na terenie Miasta oraz uczniów w klasach trzecich 
gimnazjalnych na tym terenie wyniosła 2854 (w tym: 1543 uczniów szkół 
podstawowych oraz 1311 uczniów gimnazjów), natomiast oferta miejsc w szkołach 
                                                      
48 W tym: liceach ogólnokształcących 605 uczniów, 758 w technikach oraz 144 w szkołach branżowych I stopnia. 
 
49 Patrz także: http://targi.zse.edu.pl/. 



 

10 

ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych wynikająca z informacji przekazanych 
WED przez te szkoły wyniosła 358550, tj. była wyższa o 720 miejsc  (o 25,2%)  
od łącznej liczby uczniów ww. klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Liczba 
planowanych oddziałów w szkołach została określona na 128 przy założeniu 
średniej liczebności oddziału 28 uczniów. 

 (akta kontroli, str. 158-165, 234-235, 244, 271, 609) 

Wyżej wymieniona oferta miejsc w podziale na oferty skierowane do absolwentów 
szkół podstawowych i absolwentów oddziałów gimnazjalnych zawierała: 

ofertę dla absolwentów szkół podstawowych obejmującą łącznie 1848 miejsc 
w 66 oddziałach, z tego w:  

- liceach ogólnokształcących 896 miejsc w 32 oddziałach,  
- technikach 672 miejsca w 24 oddziałach,  
- branżowych szkołach I stopnia 280 miejsc w 10 oddziałach; 

ofertę dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych obejmującą łącznie 1736 
miejsc w 62 oddziałach, z tego w: 

- liceach ogólnokształcących 868 miejsca w 31 oddziałach,  
- technikach 644 miejsca w 23 oddziałach,  
- branżowych szkołach I stopnia 224 miejsca w ośmiu oddziałach. 

(akta kontroli, str. 158-165, 234-235, 244, 271, 609) 

Średnia (faktyczna) liczebność oddziału w szkołach ponadgimnazjalnych/ 
ponadpostawowych (według danych z SIO) w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 
26,49, w roku 2017/2018 wyniosła 26,41, a w roku 2018/2019 - 25,81 uczniów. 
Naczelnik WED wyjaśniła, że w poprzednich latach szkolnych planowana  
liczebność oddziałów ogólnodostępnych klas pierwszych wynosiła 30 – 32 uczniów, 
co wynikało z danych zawartych w ofertach szkół. 

(akta kontroli, str. 246) 

Planowanie na rok szkolny 2019/2020 zwiększenia liczby miejsc we wszystkich 
typach szkół ponadpodstawowych, w związku z kumulacją liczby absolwentów 
ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych, zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnik 
WED polegało na przeprowadzeniu analizy danych z SIO dotyczących liczby 
uczniów kończących gimnazja i szkoły podstawowe. Na tej podstawie określono 
liczbę miejsc, które musi powiat zapewnić dla absolwentów”.  
 
Organ prowadzący nie przedłożył na potrzeby kontroli innych materiałów 
analitycznych zawierających dane, na podstawie których planowano zwiększenie 
liczby miejsc w szkołach ponadpodstawowych na ww. na rok szkolny. 

(akta kontroli, str. 246) 

Naczelnik WED podała, że: (…) przygotowując miejsca dla uczniów w szkołach 
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 planuje zwiększenie liczby  
miejsc we wszystkich typach szkół, w związku z kumulacją w przyszłym roku 
szkolnym absolwentów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych oraz  
mając na uwadze potencjalnych kandydatów z miast ościennych. Na podstawie 
danych dot. liczby uczniów kończących gimnazja i szkoły podstawowe,  
wyników postępowań rekrutacyjnych w ubiegłych latach szkolnych, w uzgodnieniu  
z dyrektorami szkół organ prowadzący zaplanuje adekwatną do potrzeb  
ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Należy 
zauważyć,  że  mając  na względzie doświadczenie zarówno organu prowadzącego,  
 

                                                      
50 W tym w: 1764 miejsc w liceach ogólnokształcących, 1316 w technikach oraz 504 miejsca w szkołach 
branżowych I stopnia.  
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jak i dyrektorów szkół w działaniach związanych z rekrutacją do szkół średnich 
uznano, iż nie ma potrzeby przyjmowania innego sposobu działania, czy tworzenia 
dodatkowych procedur.  

(akta kontroli, str. 317-318) 

Liczba kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto na 
prawach powiatu Sosnowiec, uczestniczących w naborze prowadzonym w formie 
elektronicznej51, którzy spełniali warunki rekrutacji na tzw. „dzień symulacji 
przydziału kandydatów do szkół”, wynosiła: 1481 w 2016 r. (zakwalifikowani do 
przyjęcia na 15 lipca),  1418 w 2017 r. (zakwalifikowani do przyjęcia na 6 lipca) oraz 
1367 w 2018 r. (zakwalifikowani na 4 lipca), natomiast liczba uczniów w klasach 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych52 na dzień 30 września (wg SIO) wynosiła: 
1650 w 2016 r., 1578 w 2017 r. oraz 1508 uczniów w 2018 r.. Powyższe dane 
wskazują, że w tych latach liczba uczniów przyjętych do ww. szkół była wyższa  
od początkowej liczby kandydatów o 169 uczniów (11,4%) w 2016 r., o 160 (11,3%) 
w 2017 r. i o 141 (10,3 %) w 2018. 

(akta kontroli, str. 315-316) 

W powyższym okresie, w 13 szkołach ponadgimnazjalnych wystąpiło 18 
przypadków53 rozpoczęcia nauki przez mniejszą liczbę uczniów od pierwotnie 
ustalonej liczby kandydatów, w tym: 13 przypadków w zakresie szkolnictwa 
zawodowego - w zawodach objętych ofertą szkół prowadzonych przez powiat oraz 
pięć przypadków związanych z przyjęciami do liceów ogólnokształcących. Dotyczyło 
to łącznie 72 kandydatów54. 

(akta kontroli, str. 242-243) 

Jak wyjaśnił inspektor WED zajmujący się zagadnieniami związanymi  
z rekrutacją: (…) brak zgodności liczby kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, 
odpowiednio w dn. 15.07.2016 r., 6.07.2017 r. i 4.07.2018 r. z liczbą uczniów klas 
pierwszych w danym zawodzie, wynika z faktu braku potwierdzenia przez rodzica 
kandydata bądź kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranego oddziału. 

(akta kontroli, str. 248) 

WED na dzień 30 listopada 2018 r. nie posiadał informacji na temat nowej oferty 
edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 ponieważ, zgodnie z wyjaśnieniami 
Naczelnika WED: (…)Obecnie dyrektorzy szkół pracują nad przygotowaniem nowej 
oferty edukacyjnej. 

 (akta kontroli, str. 268) 

                                                      
51 Nabór do szkół przebiegał następująco: W pierwszej kolejności szkoły wprowadzały do systemu 
elektronicznego zaplanowaną ofertę kształcenia. W systemie elektronicznym dostępna była dla kandydatów 
oferta kształcenia zarówno sosnowieckich szkół, jak i miast ościennych. Uczniowie logując się do systemu, mogli 
wybrać trzy szkoły, które najbardziej odpowiadają ich preferencjom. Po zalogowaniu się i zweryfikowaniu 
osiągnięć wszystkich kandydatów, następował tzw. „etap symulacji przydziału kandydatów”. Symulacja 
przydziału kandydatów na rok szkolny 2018/2019 odbyła się 4 lipca 2018 r. W trakcie tego etapu odbywało się 
kilka tur przydziału, podczas których na podstawie informacji o realnym zainteresowaniu danymi oddziałami 
następowała weryfikacja oferty naborowej. Następnie po podaniu do publicznej wiadomości przez szkolną 
komisję rekrutacyjną list zakwalifikowanych kandydatów, następował etap potwierdzania przez rodzica 
kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły. Podanie do publiczne wiadomości list kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych do szkoły na ww. rok szkolny nastąpiło 13 lipca 2018 r. Od tego dnia rozpoczęła się rekrutacja 
uzupełniająca do szkół, które dysponowały wolnymi miejscami’. 
52 W liczbie uczniów nie uwzględniono szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły muzycznej. Zaś  
w liczbie kandydatów nie uwzględniono szkoły specjalnej, wielozawodowego oddziału integracyjnego, szkoły 
muzycznej i LO dla dorosłych. Dane na podstawie SIO i raportów z aplikacji rekrutacyjnej firmy VULCAN.  
53 Tj. cztery w roku szkolnym 2016/2017, osiem w roku szkolnym 2017/2018 oraz sześć w 2018/2019. 
54 W roku 2016 - 23 kandydatów w tym 15 kandydatów do szkół kształcących zawodowo oraz ośmiu kandydatów 
do liceów, w roku 2017  – 32 kandydatów w tym 23 kandydatów do szkół kształcących zawodowo oraz 
dziewięciu kandydatów do liceów oraz w roku szkolnym 2018 – 17 kandydatów kandydatów, w tym: sześciu  do 
szkół kształcących zawodowo oraz 11 kandydatów do liceów.  
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Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika: (…)Zarówno Wydział, jak i zainteresowani 
dyrektorzy szkół posiadają doświadczenie w planowaniu oferty edukacyjnej 
w ramach wieloletnich, dobrych praktyk. Corocznie przygotowywana oferta wykazuje 
znacznie większą liczbę miejsc niż liczba absolwentów szkół. 

(akta kontroli, str.321) 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019 przebiegało w terminach 
wynikających z Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.55.  

(akta kontroli, str. 321) 

Naczelnik WED wyjaśniła m.in., że dyrektorzy szkół przedkładali do Wydziału 
wnioski - zadania naborowe, które były weryfikowane i omawiane z nimi. Po 
uzyskaniu akceptacji przedłożonej oferty edukacyjnej dyrektor placówki rozpoczynał 
procedurę rekrutacyjną poprzedzoną działaniami informacyjno – promującymi 
szkołę, m.in. przygotowywał informator o placówce, który zamieszczony był na 
miejskiej stronie internetowej. Ponadto, Urząd w celu uzyskania informacji na temat 
zapotrzebowania sosnowieckiego rynku pracy występował z pytaniami do instytucji 
zrzeszających pracodawców oraz do Powiatowego Urzędu Pracy m.in. na 
pracowników jakich zawodów było zapotrzebowanie na rynku pracy . 

(akta kontroli, str. 235) 

Oferta edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Sosnowiec 
w zakresie kształcenia w liceach ogólnokształcących oraz w kształceniu 
zawodowym przedstawiała się następująco:  
 
w roku szkolnym 2016/2017 w 55 klasach zaplanowano:  

w sześciu liceach ogólnokształcących łącznie 20 klas pierwszych o profilu 
nauczania ogólnoształcącym, 
w ośmiu technikach łącznie 25 klas pierwszych w 34 zawodach56, 
w siedmiu zasadniczych szkołach zawodowych łącznie 10 klas pierwszych  
w 18 zawodach57, 

w roku szkolnym 2017/2018 w 68 klasach zaplanowano: 
w sześciu liceach ogólnokształcących łącznie 26 klas pierwszych o profilu 
nauczania ogólnokształcącym, 
w ośmiu technikach łącznie 28 klas pierwszych w zawodach analogicznych  
jak w porzednim roku szkolnym z tym, że oferta została zminiejszona o siedem 
zawodów58, a jednocześnie do oferty wprowadzono sześć nowych59, 
w dziewięciu branżowych szkołach zawodowych I stopnia łącznie 14 klas 
pierwszych w zawodach jak w poprzednim roku szkolnym z tym, że oferta 

                                                      
55 Nr OA-OR.10.1.2.2018. 
56 Technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kelner, technik przemysłu mody, technik 
technologii szkła, technik usług fryzjerskich, fototechnik, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik eksploatacji portów i terminali, technik spedytor, 
technik transportu kolejowego, technik mechanik lotniczy, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, 
technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów 
samochodowych, technik urządzeń dźwigowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk, 
technik analityk, technik ochrony środowiska, technik procesów introligatorskich, technik elektryk, technik 
elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik realizacji nagrań i nagłośnień. 
57 Sprzedawca, kucharz, wędliniarz, cukiernik, piekarz, krawiec, fryzjer, fotograf, tapicer, dekarz, elektryk, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter 
maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 
58 Technik technologii szkła, fototechnik, technik automatyka sterowania ruchem kolejowym, technika urządzeń 
dźwigowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik ochrony środowiska i technika procesów 
introligatorskich. 
59 Technik fotografii i multimediów, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 
technik geodeta, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz technik automatyk. 
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została zminiejszona o naukę w czterech zawodach60, natomiast do oferty 
wprowadzono ofertę nauki w dwóch nowych zawodach61, 

w roku szkolnym 2018/2019 w 56 klasach zaplanowano: 
w sześciu liceach ogólnoksz\tałcących łącznie 23 klas pierwszych o profilu 
nauczania ogólnokształcącym, 
w ośmiu technikach łącznie 25 klas pierwszych w zawodach analogicznych  
do proponowanych w poprzednim roku szkolnym 2017/2018 z tym, że oferta 
została poszerzona o jeden zawód62, 
w siedmiu branżowych szkołach zawodowych łącznie osiem klas pierwszych 
w zawodach takich jak w poprzednim roku szkolnym z tym, że oferta została 
poszerzona o trzy zawody63. 

(akta kontroli, str. 236-240, 322-356) 

Naczelnik WED wyjaśniła, że podjęte i planowane działania, zapewniające  
aby oferta edukacyjna była tak samo dostępna dla absolwentów gimnazjów, jak i dla 
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej polegały i/lub będą polegały m.in.na: 

• przejęciu na potrzeby kształcenia ogólnego dwóch budynków oświatowych  
(ul. Dormana i Zamenhofa), w których funkcjonowały Gimnazjum nr 9 
i Gimnazjum nr 13, a obecnie siedziba VI LO i IX LO,  

• rozbudowie istniejącej bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego (projekty 
dotyczące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota 
Roweckiego i ul. Kilińskiego) - planowane zakończenie i inwestycji rok 2019,  

• kontynuacji zatrudnienia w szkołach podstawowych doradców zawodowych 
(wcześniej pracujących w gimnazjach w wymiarze 0,5 etatu). Aktualnie 
zatrudnienie uzależnione jest od liczby uczniów i wynosi od 0,25 do jednego 
etatu,  

• podjęciu szerszej pracy przez doradców zawodowych ukierunkowującej 
uczniów do wyboru szkół branżowych, 

• zintensyfikowaniu współpracy szkół z pracodawcami w celu uniknięcia 
problemów ze znalezieniem zakładów pracy - odbywanie praktyk 
zawodowych oraz zapewnienie odpowiedniej kadry nauczycieli  
przedmiotów zawodowych, 

• dołożeniu starań, aby oferta kształcenia zaplanowana przez dyrektorów  
na rok szkolny 2019/2020 była tak samo dostępna dla absolwentów 
gimnazjów, jak i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, 

• zwiększeniu liczby planowanych oddziałów, aby zapewnić miejsca dla 
uczniów pozyskanych z miast ościennych, 

• opracowaniu informatora przez wszystkie szkoły ponadgimnazjalne/ 
ponadpodstawowe i udostępnieniu wszystkim kandydatom, poprzez 
umieszczenie na miejskiej stronie internetowej.  

Naczelnik WED wyjaśniła, że oferta edukacyjna dla absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2019/2020 jest obecnie w trakcie 
opracowywania przez dyrektorów szkół oraz, że do WED nie wpłynął żaden  
ww. wniosek – zadania naborowe. 

(akta kontroli, str. 245, 267) 

1.6. W latach 2016-2018 w Sosnowcu, w 90 obiektach budowlanych (budynkach) 
funkcjonowały szkoły i placówki oświatowe, w tym siedem z nich działało w jednym 

                                                      
60 Wędliniarza, dekarza, mechanika – montera maszyn i urządzeń oraz pracownika pomocniczego obsługi 
hotelowej. 
61 Kucharza i murarza-tynkarza. 
62 Technika weterynarii. 
63 Montera sieci i instalacji sanitarnych, elektronika, magazyniera – logistyka. 
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obiekcie. W kontrolowanym okresie liczba tych obiektów na terenie miasta nie 
ulegała zmianie.  

(akta kontroli, str. 363-366) 

W szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat, nie były realizowane żadne 
zadania inwestycyjne, remontowe ani organizacyjne, które miały bezpośredni 
związek z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty, w tym nie były realizowane 
zadania inwestycyjne, remontowe i zakupowe związane z przygotowaniem do 
przyjęcia, tzw. podwójnego rocznika do szkół w roku szkolnym 2019/2020 r. 
Naczelnik WED wyjaśniła m.in., że w tym okresie: Prace inwestycyjne, remontowe 
związane były wyłącznie ze zużyciem budynku i bieżącym jego utrzymaniem. 
W okresie planowania dyrektorzy szkół nie zgłaszali potrzeb remontowo – 
inwestycyjnych związanych z przyjęciem podwójnego rocznika. W związku z tym 
Gmina Sosnowiec nie planowała w tym zakresie inwestycji, remontów ani zakupów. 
Dyrektor placówki na podstawie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu jest 
odpowiedzialny za utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie budynku.Tym samym 
zobligowany jest do zgłaszania wszelkich potrzeb i nieprawidłowości, które należy 
usunąć. 

(akta kontroli, str. 246-247, 268-269, 371-518) 

W okresie objętym kontrolą w szkołach powiatowych kwoty planowanych 
i zrealizowanych wydatków przez Miasto Sosnowiec na cele inwestycyjno-
remontowe zmniejszały się. W 2016 r. wydatki te wynosiły: planowane - 
1.485.342,00 zł, zrealizowane - 1.347.043,81 zł i  stanowiły, odpowiednio: 21,5 % 
oraz 19,8 % wydatków Miasta ogółem (planowanych i zrealizowanych) na ww. cel 
we wszystkich szkołach (gminnych i powiatowych). Wydatki planowane na ten cel 
w 2017 r. wyniosły 1.306.468,00 zł, a zrealizowane - 1.234.728,14 zł i stanowiły, 
odpowiednio: 17,7 % oraz 17,3 % wydatków Miasta ogółem na ten cel. Na 2018 r. 
dla szkół powiatowych zaplanowano na ten cel 1.036.673,00 zł, co stanowiło 13,8 % 
wydatków zaplanowanych dla wszytkich szkół i placówek. 

(akta kontroli, str. 358-362) 

Naczelnik WED wyjaśniła m.in., że w Sosnowcu , szkół prowadzonych przez miasto 
na prawach powiatu jest znacznie mniej niż prowadzonych przez gminę. W związku 
z tym środki na wydatki remontowo – inwestycyjne w powiecie są proporcjonalnie 
mniejsze. Z uwagi na ograniczony budżet na inwestycje i remonty w sosnowieckich 
placówkach oświaty w planach ujmowane są przede wszystkim prace wynikające 
z pilnych do wykonania zaleceń po okresowych przeglądach stanu technicznego 
obiektów z uwzględnieniem wydanych decyzji Powiatowego i Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Inspektora 
Pracy oraz BHP i Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. We wszystkich 
szkołach wydatki na realizację bieżących potrzeb remontowych zmniejszają się 
w miarę ich rokrocznego doinwestowywania. 

(akta kontroli, str. 314) 

W wyniku badania korespondecji  Naczelnika WED z dyrektorami 10 szkół64 
ponadgimnazjalnych ustalono, że dyrektorzy pięciu  szkół ponadpodstawowych/ 
ponadgimnazjalnych, w okresie objętym kontrolą, zwracali się z wnioskami 
o finansowanie bądź współfinansowanie potrzeb remontowych obiektów szkolnych.  

(akta kontroli, str. 282-284, 287) 

Dyrektor VI LO w piśmie z dnia 21 września 2018 r. przekazała  Naczelnikowi WED 
dwa wnioski w zakresie zmian w budżecie w części dotyczącej wydatków  

                                                      
64 Tj. I LO, II LO, IV LO, VI LO, IX LO, Technikum nr 1, Technikum nr 7, Technikum nr 8, Szkoła Branżowa 
 I stopnia nr 3, Szkoła Branżowa I stopnia nr 10. 
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w łącznej wysokości 77.779 zł65. W dniu 27 września 2018 r. Dyrektor ww. szkoły 
wystąpiła ponownie, tym razem do Wiceprezydenta Miasta Sosnowiec, o znaczne 
zwiększenie budżetu (szacowana suma wydatków 128 tys. zł). W piśmie tym oprócz 
wskazanych wcześniej w piśmie z 21 września 2018 r. braków w wyposażeniu, była 
zawarta informacja „o utracie w związku ze zmianą lokalizacji szkoły doskonale 
wyposażonej pracowni fizycznej”, której koszt odtworzenia na podobnym poziomie 
wyposażenia oszacowany był w wysokości 30 tys. zł oraz informowano ponownie 
o złym stanie pracowni komputerowej, w której uzupełnienie i unowocześnienie 
sprzętu na „odpowiednim poziomie” oszacowano na ok. 40 tys. zł.  

 (akta kontroli, str. 282-286, 288-289) 

Do końca października 2018 r. wydatki dla VI LO w § 4210 (zakup materiałów 
i wyposażenia) zostały zwiększone o 37.327 zł66. 

(akta kontroli, str. 287, 290-301) 

 
1.7. WED nie wydawał w okresie objętym kontrolą zaleceń kierowanych do 
dyrektorów szkół, dotyczących przygotowania warunków lokalowych i wyposażenia 
oraz kadrowych do potrzeb kształcenia absolwentów gimnazjów i szkół 
podstawowych od roku szkolnego 2019/2020. 
Przyczyną odstąpienia od formułowania zaleceń w ww. zakresie według wyjaśnień 
Naczelnika WED było to, iż: Dyrektor placówki jest odpowiedzialny za 
przygotowanie warunków lokalowych i wyposażenia do potrzeb kształcenia. Tym 
samym zobligowany jest do zgłaszania wszelkich wniosków do Wydziału Edukacji. 
Ponadto, dyrektor placówki zobligowany jest do śledzenia zmian w prawie 
oświatowym. Podczas przeprowadzania już tegorocznego naboru do szkół 
dyrektorzy wzięli pod uwagę konieczność przyjęcia w przyszłym roku szkolnym 
podwójnych roczników. 

(akta kontroli, str. 316) 

W uchwale z 30 marca 2017 r. zapisano m.in., że z dniem 1 września 2018 r. 
Gimnazjum nr 13 włącza się do trzyletniego VI Liceum Ogólnoształcącego im. 
Janusza Korczaka z siedzibą w Sosnowcu , ul. Czeladzka 58, na następujących 
warunkach: 1) Gimnazjum nr 13 , ul Zamenhofa 15 zakończy dzialaność z dniem 
31 sierpnia 2018 r., 2) VI LO rozpocznie działalność z dniem 1 września 2018 r., 
w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 13. W dniu 
20 grudnia 2017 r. RM w Sosnowcu podjęła uchwałę nr 787/LVII/2017 w sprawie 
rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2018 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 267, 
ul. Czeladzka 58 w Sosnowcu, w skład którego wchodziło: VI LO  i Szkoła 
Podstawowa nr 4568. w której postanowiono, że w związku z rozwiązaniem  
ww. Zespołu Szkół, od dnia 1 września 2018 r. VI LO i SP nr 45  będą funkcjonowały 
jako samodzielne jednostki. Równocześnie postanowiono, że składniki mienia 
znajdującego się w zarządzie jednostki budżetowej – ZSO nr 2  stają się z dniem 
1 września 2018 r. mieniem jednostek budżetowych – SP nr 45 i VI LO. W dniu 
26 kwietnia 2018 r. RM w Sosnowcu podjęła uchwałę nr 862/LXII/2018 w sprawie 
przekształcenia VI LO poprzez zmianę jego siedziby z dotychczasowej przy 
ul. Czeladzkiej 58 na siedzibę przy ul. L. Zamenhofa 15 (siedziba Gimnazjum nr 13). 

(akta kontroli, str. 42-63) 

                                                      
65 Zawarte w piśmie uzasadnienie dotyczyło m.in. braku materiałów biurowych, wyposażenia gabinetu higienistki 
w tym apteczek (także w pracowniach szkolnych), środków finansowych na  przeglądy techniczne i prace 
zabezpieczające, doposażenie kuchni, środków na dodatkowe wynagrodzenia w związku z przeniesieniem 
archiwum. W piśmie sygnalizowano również zły stan niektórych elementów technicznych i budowlanych  
w szkoły. 
66 W tym na klasy gimnazjum wchodzące w skład LO w kwocie 13.701 zł. 
67 Zwany dalej: „ZSO nr 2”. 
68 Zwana dalej:”SP nr 45”. 
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Organ prowadzący VI LO, w piśmie Naczelnika WED  z dnia 20 czerwca  
2018 r.69 w związku włączeniem z dniem 1 września 2018 r. Gimnazjum Nr 13  
do VI LO w Sosnowcu, wydał zalecenia dotyczące procesów finansowych, 
księgowych, majątkowych, kadrowych, które należało zrealizować do 31 sierpnia 
2018 r. Dotyczyło to m.in. przekazania majątku Gimnazjum do szkoły przejmującej 
oddziały gimnazjalne (według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r.). Naczelnik WED 
na pytanie czy wszystkie sale w VI LO w nowej lokalizacji są wystarczające  
do pełnej realizacji podstawy programowej, w tym rozszerzonej nie udzieliła 
odpowiedzi. Stwierdziła natomiast, że zgodnie z informacją uzyskaną od obecnych 
dyrektorów podzielonego zespołu szkół, tj. SP nr 45 i VI LO „podział majątku  
i sprzętu nastąpił w uzgodnieniu”  

(akta kontroli, str. 264-265, 302-305) 

W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej w VI LO stwierdzono, że w szkole nie było 
m.in. wymaganego wyposażenia, sprzętów i pomocy naukowych niezbędnych  
do pełnej realizacji obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019 podstawy 
programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego  
dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia70  oraz 
mogącego wpływać na możliwość pełnej realizacji nowej podstawy programowej, 
która będzie obowiązywała w roku szkolnym 2019/2020 71, co zostało szczegółowo 
opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 
 
1.8. Organ prowadzący nie posiadał analiz potrzeb kadrowych w szkołach 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w związku ze zmianami w systemie 
oświaty w szczególności związanymi z przyjęciem tzw. „podwójnego rocznika”. 
Łączna liczba etatów pedagogicznych72 w szkołach finansowanych przez powiat 
wynosiła: w 2016 r. 711,83 etatu, w 2017 r. 766,26 etatu oraz 2018 r. 756,98 etatu. 
W tych samych latach liczba etatów pedagogicznych w podziale na rodzaje szkół 
przedstawiała się następująco: 

licea ogólnokształcące: 2016 r. 167,53 etatu, w 2017 r. 182,01 etatu oraz 2018 
r. 178,49 etatu, 
technika: 2016 r. 320,18 etatu, w 2017 r. 325,26 etatu oraz 2018 r. 316,88 etatu, 
zasadnicze szkoły zawodowe/brażowe szkoły I stopnia: 2016 r. 75,44 etatu,  
w 2017 r. 84,18 etatu oraz 2018 r. 85,57 etatu. 

(akta kontroli, str. 367) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika WED: Stwierdzenie rzeczywistych potrzeb 
kadrowych szkół, w związku z kumulacją roczników od 1 września 2019 r. nastąpi 
po sporządzeniu przez dyrektorów szkół projektu arkusza organizacji na rok szkolny 
2019/2020. Organ prowadzący nie odmówił sfinansowania dodatkowych etatów 
nauczycielskich planowanych przez dyrektorów szkół, w związku z planowanymi 
zmianami (…) w tym kumulacją roczników od 1 września 2019 r. Naczelnik WED 
w sprawie sposobu monitorowania przez organ prowadzący sytuacji pracowniczej 
nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych prowadzonych 

                                                      
69 WED.4424.5.18.2018.DP. 
70 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., 
poz.977 ze zm.).   
71 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia  
(Dz.U. z 2018 r., poz.467) 
72 Sporządzono na podstawie danych zawartych w arkuszach organizacyjnych szkół według stanu na dzień 
30 września danego roku szkolnego. 
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przez Miasto oraz sposobu diagnozowania potrzeb szkół w tym zakresie, podała 
m.in., że: Organ prowadzący monitoruje sytuację pracowniczą poprzez analizę 
arkusza organizacji na dany rok szkolny oraz aneksu do arkusza, opinii Śląskiego 
Kuratora Oświaty w zakresie zgodności zatrudnionej kadry pedagogicznej 
z niezbędnymi kwalifikacjami. Równocześnie corocznie dokonuje się analizy liczby 
nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i kieruje nauczycieli do pracy 
w innych placówkach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego  
wymiaru etatu. Dotyczy to nauczycieli, którzy nie mogą realizować pełnego etatu 
w macierzystej szkole. Uzgodnienia z dyrektorami szkół, w zakresie potrzeb 
zatrudnienia osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć z zakresu 
kształcenia zawodowego są na bieżąco realizowane. Dyrektor szkoły sygnalizuje  
do organu prowadzącego problemy kadrowe, które są analizowane i w miarę 
możliwości rozwiązywane. 

(akta kontroli, str. 316, 318) 

1.9. Organ prowadzący szkoły „powiatowe” przy zatwierdzaniu dokumentów 
zawierających ofertę programową szkół formułował ogólne zalecenia, które powinny 
być uwzględniane przy projektach Arkusza organizacji na dany rok szkolny, m.in. 
wskazywał na uwarunkowania demograficzne, które mają być uwzględnione 
w postępowaniu rekrutacyjnym i w ofercie edukacyjnej przez poszczególne  
szkoły  oraz uzględnione przy ustalaniu liczby oddziałów. I Zastępca Prezydenta 
Miasta w pismach stanowiących odpowiedź na wnioski szkół powiatowych 
przedstawiających ofertę edukacyjną do akceptacji, przypominał, że: (…) planując 
w Projekcie Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019 liczbę oddziałów 
klas pierwszych, należy wziąć pod uwagę m.in.wyniki postępowań rekrutacyjnych 
w ubiegłym roku szkolnym oraz zmniejszającą się liczbę absolwentów oddziałów 
gimnazjalnych. Innych dokumentów zawierających wytyczne, zalecenia oraz 
rekomendacje kierowane przez organ prowadzący do nadzorowanych szkół 
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w tym wynikających z prowadzonych 
analiz demograficznych oraz wynikających ze zmian w systemie oświaty 
kontrolerowi nie przedłożono. 

 (akta kontroli, str. 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339-340, 351, 355) 

1.10. W związku z tym, że organ prowadzący szkoły powiatowe w latach szkolnych 
2015/2016-2018/2019 nie sporządzał dokumentów analitycznych, w których byłyby 
zawarte prognozy obemujące, m.in. liczbę potrzebnych miejsc w oddziałach klas 
pierwszych prowadzonych szkół, Naczelnik WED wyjaśniła, m.in. że: Prognozując 
liczbę potrzebnych miejsc w oddziałach klas I w prowadzonych przez powiat 
szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2015/2016-2018/2019 organ prowadzący 
uwzględniał: liczbę uczniów ostatnich klas gimnazjów, wnioski dyrektorów szkół, 
wyniki naboru z lat ubiegłych, informacje instytucji zrzeszających pracodawców, 
Powiatowego Urzędu Pracy, na pracowników jakich zawodów występuje 
zapotrzebowanie na rynku pracy (…). 
Sposób informowania rodziców i uczniów o możliwości rozpoczęcia nauki  
w prowadzonych szkołach wynikał z przyjętego sposobu rekrutacji, która była 
prowadzona od 2015 r. w formie elektronicznej. Naczelnik WED podała że: „Dzięki 
temu mogliśmy szeroko dotrzeć do gimnazjalistów z ofertą kształcenia 
przygotowaną przez szkoły ponadgimnazjalne. Z ofertą edukacyjną szkół 
ponadgimnazjalnych uczniowie i ich rodzice mogli zapoznać się również podczas 
MINI TARGÓW na terenie gimnazjów, zebrań z rodzicami, wycieczek 
zawodoznawczych. Konkurencja na rynku usług edukacyjnych zmuszała szkoły  
do podejmowania wielu działań zachęcających ucznia do jej wyboru. Istotnym 
elementem działań marketingowych, które w dużym stopniu decydowały 
o powodzeniu konkretnej placówki był sposób, w jaki szkoła została 
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zaprezentowana. Taką formą promocji były „DNI OTWARTE”, imprezy i spotkania   
w placówkach (np. FESTIWALE ZAWODÓW, konferencje promujące kształcenie 
zawodowe) skierowane do potencjalnych uczniów i ich rodziców,  a zmierzające do 
uzyskania przychylnych opinii na temat placówki. Dni otwarte dawały szansę 
dotarcia z obszerną informacją o szkole do zainteresowanych uczniów, a oni po 
zgromadzeniu odpowiednich propozycji mogli wybrać najbardziej odpowiadającą im 
ofertę. Te formy promocji pozwalały nie tylko na pozyskanie większej liczby uczniów, 
ale też na skuteczniejsze dotarcie do najlepiej umotywowanych kandydatów, 
zmniejszając przypadkowość w wyborze kierunku dalszej edukacji. Materiały nt. 
oferty kształcenia szkół ponadgimnazjalnych były także dostępne w Poradniach 
Psychologiczno-Pedagogicznych oraz na stronach internetowych szkół. Dodatkowo 
w każdym roku przygotowana była strona internetowa zawierająca informator 
o wszystkich sosnowieckich szkołach ponadgimnazjalnych”. 

(akta kontroli str. 357) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
Organ założycielski nie zapewnił wyposażenia VI LO w wymagane urządzenia  
i sprzęt dydaktyczny. Szkoła ta rozpoczęła rok szkolny 2018/2019 w nowej siedzibie 
(po Gimnazjum nr 13), nieposiadając wyposażenia niezbędnego do realizacji 
obecnej podstawy programowej73 i wyposażenia umożliwiającego pełną realizację 
nowej podstawy programowej, która będzie obowiązywała w roku szkolnym 
2019/2020. Przykładowo:  
- z sześciu sal, w których prowadzone były zajęcia z języka obcego (sale nr 6, 7, 

15, 39, 40 i 41), jedna74 była należycie wyposażona w sprzęt, tj. w rzutnik 
z osprzętem, tablicę interaktywną, komputer, głośniki i rolety. Pozostałe sale nie 
zostały wyposażone w: rzutniki (dwie sale75), głośniki (trzy sale76), komputery 
(dwie sale77). Ponadto, sala nr 41 nie została wyposażona w rolety (sala od 
strony zachodniej). W żadnej z sal nie było słowników78, 
w salach historycznych (nr 28 i 38) nie było map79,  
w sali geograficznej (nr 26) nie było m.in. map i atlasów do realizacji podstawy 
programowej80, 
w sali informatycznej (nr 13) nie było sprzętu komputerowego który umożliwiałby 
pełne zrealizowanie obecnej podstawy programowej81, 

                                                      
73 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977,  
ze zm.). 
74 Sala nr 15. 
75 Sala 6 i 41. 
76 Sala nr 39, 40 i 41. 
77 Sala nr 7 i 41. 
78 Powyższe braki uniemożliwiały realizację podstawy programowej:  Język obcy nowożytny, IV etap edukacyjny: 
wariant IV.1 i IV.0 – wymagania ogólne pkt II i V (rozumienie i przetwarzanie wypowiedzi), wymagania 
szczegółowe pkt II, VIII i XI. 
79 Brak map ściennych w salach historycznych: Powstanie i rozwój chrześcijaństwa, Europa 
wczesnośredniowieczna, Europa Karola Wielkiego, Europa wczesnośredniowieczna (od VIII wieku do połowy 
X wieku), Europa XII-XIII wieku, Imperium mongolskie w XII w, Europa w dobie rewolucji francuskiej, Europa 
w epoce absolutyzmu oświeconego, Europa w latach 1789-95, Francja w okresie rewolucji, Powstania śląskie, 
Polska po II wojnie światowej, Działania Armii Czerwonej na ziemiach polskich 1944-1945 (dwustronna mapa 
ścienna).  
80 Sala geograficzna nie została wyposażona w: mapy topograficzne i klimatyczne (pkt I.3 i 5 oraz  
III.4 obowiązującej  podstawy programowej rozszerzonej), atlasy geograficzne i mapy fizyczne i polityczne  
(pkt X obecnej podstawy programowej rozszerzonej).  
81 Sprzęt nie umożliwia uruchomienia aktualnych środowisk programistycznych, treści można realizować tylko 
przy wykorzystaniu przestarzałych środowisk programistycznych, nie ma możliwości tworzenia modeli oraz 
wizualizacji 3D, a obecna sieć komputerowa (wg oświadczenia nauczyciela informatyki) uniemożliwia pracę 
w wirtualnych środowiskach multimedialnych.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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żadna z dwóch sal biologicznych (nr 29 i 30) nie była wyposażona w sposób 
umożliwiający pełną realizację podstawy programowej oraz programu 
rozszerzonego z biologii. Sale nie zostały wyposażone w sprzęt i odczynniki 
laboratoryjne82, palniki83, modele (oka, ucha itp.), atlasy anatomiczne, klucze  
do oznaczania organizmów, przewodniki roślin i zwierząt, filmy i programy84 
oraz dostęp do bieżącej wody i środki ochrony (fartuchy i rękawiczki)85, 
sala chemiczna (nr 22) nie była wyposażona w sposób umożliwiający realizację 
podstawy programowej oraz programu rozszerzonego z chemii. Sala została 
wyposażona w trzy stoły do przeprowadzania doświadczeń, jednak nie zostały 
one wpięte do kanalizacji. Sala nie została wyposażona w stół demonstracyjny 
ze zlewem i instalacją gazową z palnikiem oraz wyciąg laboratoryjny86,  
wagę laboratoryjną chemiczną87, pehametr88, pytki do chromatografii 
cienkowarstwowej, komorę chromatograficzną, końcówki kapilarne, pipetę 
Pasteura89, 
sala do fizyki (nr 31) nie była wyposażona w sposób umożliwiający realizację 
podstawy programowej w zakresie podstawowym oraz w zakresie 
rozszerzonym. Braki w wyposażeniu dotyczą stołów laboratoryjnych 
wyposażonych w zasilacze prądu stałego90, krótkoogniskowy projektor 
multimedialny z wyjściem HDMI (przystosowany do pracy z nowoczesną tablicą 
interaktywną)91 oraz rolet skutecznie zaciemniających salę lekcyjną (sala jest od 
strony zachodniej)92. 

Szkolna biblioteka również nie była należycie wyposażona. Z 94 pozycji lektur 
obowiązkowych z zakresu podstawowego Szkoła nie posiadała żadnego 
egzemplarza 41 pozycji. W przypadku zakresu rozszerzonego biblioteka nie 
posiadała żadnego egzemplarza 21 z 36 pozycji. Braki występowały również 
w lekturach uzupełniających: w przypadku zakresu podstawowego szkoła nie 
posiadała żadnego egzemplarza 21 z 38 pozycji, a w przypadku zakresu 
rozszerzonego szkoła nie posiadała żadnego egzemplarza 12 z 19 pozycji. 

(akta kontroli, str. 273-281, 306-307) 

Naczelnik WED wyjaśniła m.in., że 17 lipca 2018 r. w ww. szkole zostały 
przeprowadzone z jej udziałem oględziny budynku SP 45 oraz Ginazjum nr 13 
(obecnie VI LO) oraz stanu przygotowania do nowego roku szkolnego. Oględziny te 
nie zostały udokumentowane. W tym czasie trwała przeprowadzka VI LO z budynku 
przy ul. Czeladzkiej. Stan sal lekcyjnych w trakcie oględzin został - zgodnie  
z wyjaśnieniami -  uznany za zadowalający, natomiast nie było możliwości  
oceny liczby i stanu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego,  
który był w posiadaniu LO, ponieważ w jednym pomieszczeniu szkolnym,  
które było zaplombowane, zostały zgromadzone  wszystkie przywiezione pomoce 
dydaktyczne, które były w dyspozycji Gimnazjum Nr 13 aktualnie wykorzystywane 
przez VI LO. Naczelnik podała również, że 27 sierpnia 2018 r. w budynku SP nr 45  
i VI LO odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty RM w Sosnowcu, której członkowie 
mieli możliwość zapoznania się z przygotowaniem obu placówek do rozpoczęcia 
roku szkolnego, jednakże (…) Nie wniesiono do Wydziału żadnych zastrzeżeń czy 

                                                      
82 Punkt III wymagań ogólnych obowiązującej podstawy programowej rozszerzonej. 
83 Punkt III wymagań ogólnych obowiązującej podstawy programowej rozszerzonej. 
84 Punkt IV.1.5 i 6 i V obowiązującej podstawy programowej rozszerzonej. 
85 Punkt III wymagań ogólnych obowiązującej podstawy programowej rozszerzonej. 
86 Potrzebne do wszystkich doświadczeń z obowiązującej podstawy programowej. 
87 Obecna podstawa programowa rozszerzona pkt I.5, IV.3 i V.5. 
88 Obecna podstawa programowa podstawowa pkt. IV.1.  
89 Punkt V.4 obecnej podstawy programowej rozszerzonej. 
90 Obecna podstawa programowa rozszerzona pkt X.4. 
91 Obecna podstawa programowa rozszerzona pkt I.1, VI.4 i V.9. 
92 Obecna podstawa programowa rozszerzona pkt IX.3.  
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też wniosków. Do Wydziału (…) nie wpłynęły żadne wnioski, pisma o braku 
wyposażenia, sprzętu, czy pomocy naukowych niezbędnych do pełnej realizacji 
podstawy programowej oraz, że: (…) Po analizie wykonania budżetu i ustaleniu 
wolnych środków, szkołom ponadpodstawowym zostaną niezwłocznie przekazane 
dodatkowe finanse na uzupełnienie niezbędnego wyposażenia. Brakujące środki 
będą sukcesywnie przekazywane w nowym roku budżetowym oraz sprzęt  
i wyposażenie do realizacji nowej podstawy programowej będzie sukcesywnie 
uzupełniany. 

(akta kontroli, str. 311-319) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień, zgodnie z którymi do Urzędu nie wpłynęły 
pisma informujące o niezadowalającym wyposażenu w sprzęt dydaktyczny 
umożliwiający pełną realizację podstawy programowej VI LO. W treści bowiem pism 
skierowanych przez p.o. Dyrektora VI LO do Urzędu (z 21 i 27 września 2018 r). 
zawarte zostały informacje o niezadawalającym stanie wyposażenia szkoły, w tym 
również w urządzenia i sprzęt dydaktyczny i konieczności znacznego zwiększenia 
jej budżetu., W pisamch tych podano m.in., że: 
− spora ilość sprzętu po gimnazjum jest zepsuta (przede wszystkim sprzęt komputerowy) 

lub w stanie przeznaczonym do natychmiastowej naprawy, 
− brakuje akcesoriów komputerowych (brak myszek komputerowych, klawiatur, licencji  

na oprogramowania(…), 
− szkoła przenosząc się straciła doskonale wyposażoną pracownię fizyczną (…). 

Corocznie spora liczba uczniów wybiera rozszerzenie z fizyki, a przy braku 
odpowiedniego sprzętu tracą oni szanse na gruntowne przygotowanie się w tej 
dziedzinie, 

− Szkole brakuje  sprzętu sportowego, materace w większości nie nadają się do użytku. 
Ponadto zwrócono się z prośbą o zapewnienie środków na podstawowe doposażenie 
VI Liceum Ogólnokształcacego,  

− Uczniowie i rodzice byli zapewniani, że przeniesienie szkoły z budynku przy  
ul. Czeladzkiej, na ul. Zamenhofa nie zmieni komfortu pracy i nauki, a wręcz przeciwnie 
będzie on lepszy. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, brakuje materiałów  
i sprzętu biurowego, nauczyciele nie mają komputerów w salach lekcyjnych. Pracownia 
komputerowa nie nadaje się do pracy w liceum (słabe procesory, przestarzałe 
programy). Uczeń chcący zdawać maturę z informatyki nie ma możliwości 
odpowiedniego przygotowania się i zdobycia wiedzy z powodu braku podstawowych 
narzędzi pracy.  

(akta kontroli, str.282-284) 

Zdaniem NIK, organ prowadzący posiadając od końca 2017 r. informacje na temat 
zmian w organizacji ZSO nr 2 i oraz od kwietnia 2018 r. o lokalizacji VI LO, 
nienależycie przygotował i nierzetelnie nadzorował ten proces, skutkiem czego VI 
LO nie zostało w pełni wyposażone w urządzenia i sprzęt dydaktyczny konieczny do 
realizacji obecnej podstawy programowej. W dokumentacji Urzędu brak jest 
dowodów świadczących o podejmowaniu przez Urząd działań dotyczących 
należytego wyposażenia VI LO. 
Urząd Miasta w Sosnowcu wydał93 wprawdzie zalecenia dotyczące wydzielenia 
Liceum ze struktury ZSO nr 2, które skierowane były do Dyrektora ZSO nr 2  
i Gimnazjum nr 13 (czyli szkoły likwidowanej i szkoły włączanej w struktury Liceum), 
ale nie obejmowały one kwestii dotyczących wyposażenia liceum w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, a wskazane w zaleceniach terminy inwentaryzacji majątku ZSO nr 2  
i przekazania majątku Gimnazjum do Liceum wyznaczono na 31 sierpnia 2018 r.,  
co uniemożliwiło podjęcie skutecznych działań w zakresie pełnego wyposażenia 
Liceum przed rozpoczęciem obecnego roku szkolnego. 
 
                                                      
93 pismo nr WED.4424.5.18.2018.DP z 20 czerwca 2018 r. 
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W zaleceniach tych nie odniesiono się także do kwestii dotyczących: 1] zapewnienia 
rzetelnego zinwentaryzowania wyposażenia, wykorzystywanego w poprzedniej 
lokalizacji z jednoznacznym wskazaniem elementów, które – z uwagi np. na ich 
trwałe zainstalowanie w pracowniach przedmiotowych – nie będą mogły być 
przeniesione, 2] zidentyfikowania braków w wyposażeniu wymaganym dla liceum  
wymagających uzupełnienia, 3] określenia osoby odpowiedzialnej za powyższe  
ze wskazaniem terminów dla poszczególnych etapów postępowania.  
Organ prowadzący, po wydaniu  zaleceń z 20 czerwca 2018 r., przyjął w powyższej 
sprawie postawę bierną i nie włączył się w stopniu wystarczającym w proces. 
Tymczasem ustalenie jednoznacznych wytycznych w tym przypadku było zdaniem 
NIK niezbędne z uwagi na fakt, że w tym samym czasie zbiegło się: wydzielenie 
Liceum ze struktur ZSO nr 2, zmiana jego lokalizacji oraz wynikające z tego zmiany 
na stanowiskach Dyrektorów, tj. osoby dotychczas pełniące funkcję Dyrektorów ZSO 
nr 2 i Gimnazjum nr 13 zatrudnione były do 31 sierpnia 2018 r., a powierzenie 
obowiązków Dyrektora Liceum nastąpiło 1 września 2018 r. (w tym udzielenie 
stosownych pełnomocnictw, m.in. do zaciągania zobowiązań). 

Naczelnik WED na pytanie dlaczego nie podjęła działań w celu zapewnienia 
przenoszonemu, z początkiem roku szkolnego 2018/2019, VI LO wyposażenia we 
wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt wymagany przy realizacji obecnej podstawy 
programowej wyjaśniła, że ówczesny Dyrektor ZSO nr 2 nie sygnalizował braków 
w wyposażeniu szkoły (w omawianym wyżej zakresie), dlatego uznała że było ono 
wystarczające i adekwatne do potrzeb.  
Naczelnik WED do wyjaśnień załączyła informację od p.o. Dyrektora VI LO 
w Sosnowcu, na temat sposobu realizowania obecnej podstawy programowej 
w nowym budynku. Z informacji tej jednak wynika m.in., że  nauczyciele realizują 
podstawę programową, ale muszą korzystać z prywatnych komputerów, filmów 
edukacyjnych, książek i tekstów literackich, a największym problemem jest brak 
pracowni fizycznej i w pełni wyposażonej pracowni chemicznej – nauczyciele nie 
mają obecnie możliwości wykonywania doświadczeń z powodu braku 
odpowiedniego sprzętu. W piśmie tym czytamy: W placówce na Czeladzkiej 
(poprzednia lokalizacja VI LO przyp. autora) pracownia fizyczna wyposażona była 
w stoły laboratoryjne do doświadczeń z zasilaczami prądu stałego i miernikami, stół 
demonstracyjny połączony z biurkiem nauczycielskim z pulpitem sterującym 
kontrolującym bezpieczeństwo pracy uczniów, a pracownia chemiczna wyposażona 
była w stół demonstracyjny i dygestorium (wyciąg – przyp. autora). Pracownie są 
szczególnie potrzebne na rozszerzeniach aby wiedza teoretyczna była obrazowana 
doświadczeniami wykonywanymi przez uczniów. Dalej Dyrektor LO wyjaśnia,  
że pomimo tych braków nauczyciele realizowali podstawę programową: z fizyki 
filmami z  doświadczeniami, a w przypadku chemii korzystając z uprzejmości 
współpracujących z VI LO szkół wyższych, korzystając z ich laboratoriów podczas 
organizowanych warsztatów. W piśmie poruszona została również kwestia 
wyposażenia sali komputerowej: sprzęt nie nadaje się do liceum, a większość 
oprogramowania nie jest kompatybilna z systemem.    

(akta kontroli str. 601-604)    

Odpowiedzialność za powyższe ponosi również Prezydent Miasta, który 
nienależycie nadzorował pracę WED. W złożonych wyjaśnieniach tłumaczył  
m.in., że w świetle przyjętych ustaleń VI LO zmieniając siedzibę przejmowało 
wyposażenie, którym dotychczas dysponowało w poprzedniej siedzibie oraz 
wyposażenie, które posiadało włączone w jego strukturę gimnazjum. 

(akta kontroli str. 605-608) 
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IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 
Podjęcie działań w celu zapewnienia wyposażenia VI LO w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, umożliwiającego pełną realizację aktualnej i nowej podstawy 
programowej.  

 

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 jednostki organizacyjnej NIK. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, należy poinformować Najwyższą Izbę 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. 
 
Katowice, 17 stycznia  2019 r.   
 

 

Kontroler  

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

Mariusz Klimontowicz 

Gł. specjalista kontroli państwowej  
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