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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 
 
 

Okres objęty  
kontrolą 

P/14/081 Program rządowy „Wyprawka szkolna” i jego realizacja na terenie 
województwa świętokrzyskiego. 

Od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (28 marca  
2014 r.). Kontrola obejmowała również 2011 r. w zakresie planowania środków, 
ustalania kryteriów udzielania pomocy oraz analizy sytuacji materialnej rodzin 
uprawnionych do wsparcia. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

 

Kontroler Violetta Nowak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86698 
z dnia 27 stycznia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa. 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej od 27 listopada 2013 r. 
Wcześniej, od 18 listopada 2011 r. do 26 listopada 2013 r. Ministrem Edukacji 
Narodowej była Krystyna Szumilas. 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W Ministerstwie Edukacji Narodowej (dalej: MEN) opracowano2 projekt programu 
rządowego „Wyprawka szkolna” (dalej: Program), wprowadzony uchwałami Rady 
Ministrów na 2012 r.3 i 2013 r.4 oraz projekty rozporządzeń Rady Ministrów z dnia  
14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników5 (dalej: rozporządzenie z 2012 r.) 
 i z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych6 (dalej: 
rozporządzenie z 2013 r.).  
Założenia Programu oparte były na przeprowadzonej przez MEN analizie potrzeb 
uczniów i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej  
oraz rozpoznaniu finansowych i organizacyjnych uwarunkowań związanych  
z dofinansowaniem podręczników w badanych latach. 
Program umożliwiał, przy odpowiedniej aktywności samorządów, dyrektorów szkół 
oraz pełnej ofercie wydawniczej, osiągnięcie założonych celów, czyli wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży  
z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, poprzez dofinansowanie zakupu 
podręczników. W ramach Programu w 2012 r. pomocy udzielono 60%,  

                                                      
1 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, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.). 
3 Uchwałą nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – 
„Wyprawka szkolna” (dalej: uchwała z 2012 r.). 
4 Uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – 
„Wyprawka szkolna” (dalej: uchwała z 2013 r.). 
5 Dz. U. z 2012 r., poz. 706. 
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 818. 
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a w 2013 r. 67% uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Wysokość środków 
przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych na zakup podręczników była 
niższa niż planowano i wyniosła 54% zaplanowanych środków w 2012 r. i 55%  
w 2013 r. 
Większość wprowadzonych na 2012 r. i 2013 r. zmian w Programie doprowadziła do 
poszerzenia kręgu jego odbiorców.  
MEN prowadził w badanym okresie działania informacyjne o Programie  
i monitorujące jego realizację. W 2012 r., po stwierdzeniu niskiego udziału uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w Programie, podjęto działania mające na celu 
zwiększenie liczby uczniów korzystających z dofinansowania. 
Niektóre z przyjętych w Programie rozwiązań na 2012 r. mogły powodować 
ograniczenie możliwości korzystania z niego przez część uczniów. Nie wszyscy 
uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uczęszczający do 
klas pierwszych szkół podstawowych, mogli ubiegać się o pomoc. Ponadto nie 
przewidziano możliwości korzystania z Programu przez uczniów klas I szkół 
zawodowych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra 
Środowiska i Ministra Obrony Narodowej (podczas gdy uczniowie I klas pozostałych 
szkół ponadgimnazjalnych mogli korzystać z Programu). 
Program na 2012 r. i 2013 r. nie przewidywał możliwości dofinansowania zakupu 
podręczników do nauczania przedmiotów zawodowych. 
Przeprowadzona przez NIK analiza sprawozdań wojewodów z realizacji Programu  
za 2013 r., wykazała przypadki przekroczenia kwot dofinansowania zakupu 
podręczników i w konsekwencji wydatkowania kwot dotacji niezgodnie  
z przeznaczeniem. W wyniku weryfikacji przez MEN (na wniosek NIK) otrzymanych 
danych, w dziesięciu sprawozdaniach na 16 wykryto rozbieżności i zwrócono się do 
kuratorów o ich zweryfikowanie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Procedury i działania podejmowane przez MEN w celu 
tworzenia Programu i przepisów wykonawczych 

W latach 2012-2013 realizacja programów rządowych w zakresie wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży należała do zadań Departamentu 
Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN7, Departamentu Współpracy z Samorządem 
Terytorialnym8, a od 3 lipca 2013 r. – Departamentu Analiz i Prognoz9. Sprawy 
dotyczące przygotowania, koordynowania i realizacji programów rządowych  
w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym 
wynikających z Narodowego Programu Stypendialnego i programu „Wyprawka 
szkolna” należały do zadań Samodzielnego stanowiska do spraw realizacji zadań  
z zakresu pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Zadania te polegały na: 
opracowywaniu rozwiązań legislacyjno-prawnych oraz przygotowaniu sprawozdania 
i analizy wykonania Narodowego Programu Stypendialnego oraz innych przyjętych 
programów rządowych.  

(dowód: akta kontroli str. 3-36) 

Przygotowując w 2012 r. i 2013 r. Program, MEN korzystało z własnych analiz 
sytuacji materialnej uczniów. Opracowując Program na rok szkolny 2013/2014 
dokonano dodatkowo analizy cen podręczników dla klas uprawnionych do 
otrzymania wsparcia. W trakcie opracowywania założeń do Programu, brano pod 

                                                      
7 Regulamin organizacyjny MEN wprowadzony zarządzeniem nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2011 r. 
8 Na mocy zarządzenia nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu MEN oraz 
zarządzenia nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego MEN. 
9Na mocy zarządzenia nr 17 Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego regulamin organizacyjny MEN. 
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uwagę opracowania statystyczne i raporty10 oraz zgłaszane uwagi – zarówno przez 
jednostki realizujące jak i beneficjentów Programu. Wykorzystano wnioski z analizy 
wykonania Programu w latach ubiegłych, gdyż jak wyjaśnił Dyrektor Departamentu 
Analiz i Prognoz (dalej: DAP): ze względu na założoną ciągłość programu zmiany  
w programie od roku 2009 nie mają charakteru zmian kierunkowych a jedynie 
związane są z podniesieniem liczby odbiorców mogących skorzystać z pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 38-60, 355-403) 
Projekty uchwał i rozporządzeń z 2012 r. i 2013 r. podlegały modyfikacjom w wyniku 
prac międzyresortowych oraz uzgodnień z partnerami społecznymi. Większość 
uwag, jakie zostały zgłoszone przez te podmioty do ww. projektów zostało 
uwzględnionych. Nie uwzględniono propozycji Rządowego Centrum Legislacji, 
dotyczącej konieczności określenia kryteriów przyznawania dofinansowania do 
zakupu podręczników dla uczniów niespełniających kryterium dochodowego oraz 
uwagi Polskiego Związku Niewidomych, który wskazał na konieczność objęcia 
dofinansowaniem zakupu nie tylko podręczników dla uczniów słabowidzących, ale 
także innych pomocy naukowych oraz podwyższenia kwot przeznaczonych na 
zakup podręczników dla ww. grupy uczniów. 

(dowód: akta kontroli str.61-89) 
W 2012 r. w Programie wprowadzono pięć zmian, w tym trzy powodujące 
zwiększenie liczby odbiorców i poprawę funkcjonowania Programu,  
tj.: podwyższenie podstawy obliczania dochodu uprawniającego do skorzystania  
z Programu dla uczniów klas pierwszych11 (co wpłynęło na zwiększenie udziału 
dofinansowania w ww. grupie z 12% w 2011 r. do 20% w 2012 r.), uproszczenie 
zasad dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych12 oraz włączenie do Programu uczniów klas IV szkół 
podstawowych i klas I szkół ponadgimnazjalnych13.  
Jedna ze zmian wprowadzona w Programie na 2012 r. spowodowała wyłączenie 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręczników przez rodziny 
uczniów klas pierwszych z tytułu kryterium pozadochodowego14, co ograniczyło 
możliwość skorzystania z ww. pomocy części rodzin np. wielodzietnych. Dyrektor 
DAP wyjaśnił: przyjmując założenia programu na rok 2012 r. Ministerstwo uznało za 
zasadne zwiększenie liczby odbiorców spełniających jednoznacznie określone 
kryterium dochodowe – ale oparte na wyższych kwotach dochodu (…) w zamian za 
rezygnację z stosunkowo niewielkiego wykorzystywania pomocy poza kryterium 
dochodowym (ok. 3-4%). 

(dowód: akta kontroli str. 90-91) 
W Programie na 2012 r. przewidziano po raz pierwszy możliwość ubiegania się  
o dofinansowanie dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

W 2013 r. wprowadzono dziewięć zmian w Programie. Do beneficjentów Programu 
włączono uczniów niepełnosprawnych (upośledzonych w stopniu umiarkowanym  

                                                      
10 Miedzy innymi: komunikat z badań CBOS „Wydatki Rodziców na Edukację Dzieci” w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013; 
Badania Budżetów Gospodarstw Domowych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny; „Ubóstwo w Polsce 2011 r. – 
publikacja GUS notatka sygnalna”; Ubóstwo dzieci w Polsce, E. Tarkowska, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce: 
raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network; Raporty Ministerstwa Pracy 
i Polityki Socjalnej, dane Eurostat-u. 
11W 2011 r. dla ww. grupy uczniów stosowano kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), czyli 351 zł/osobę. W 2012 r. wprowadzono 
kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 1456 ze zm.), czyli 504 zł/ osobę.  
12 Zniesienie zróżnicowania kwot dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej oraz liceum  
i technikum i zmniejszenie dofinansowania dla uczniów liceum i technikum. 
13Możliwość dofinansowania podręczników dla uczniów nauczanych w oparciu o nową podstawę programową kształcenia 
ogólnego, co było związane ze zmianą dotychczas wykorzystywanych podręczników. 
14 Ww. kryterium dotyczy uczniów pochodzących z rodzin, w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej, m.in bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii (dalej: 
kryterium pozadochodowe). 
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i znacznym) oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi15, którzy mogli 
korzystać ze zróżnicowanej kwoty dofinansowania w zależności od tego czy zakupili 
podręczniki do kształcenia specjalnego, czy podręczniki do kształcenia ogólnego16. 
Mogli ponadto uzyskać dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych17. 
Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN wyjaśniła, iż 
dotychczas ww. uczniowie korzystali z dofinansowania na zasadach ogólnych, co 
okazało się niewystarczające, a nauczyciele w pracy z tymi uczniami korzystają  
z innych podręczników i pomocy dydaktycznych. 
W 2013 r. podwyższono kwoty dofinansowania do podręczników dla wszystkich 
grup uczniów18, wprowadzono dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 
klas V szkół podstawowych i klas II szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy. W 2013 r. przywrócono możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie uczniom klas pierwszych w związku kryterium 
pozadochodowym. W Programie mogli uczestniczyć także uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ministra Środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.  

(dowód: akta kontroli str. 108-110, 419-421)  
W badanym okresie, z dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego w ramach Programu mogli korzystać uczniowie wszystkich poziomów 
szkół z klas, w których w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 obowiązywała nowa 
podstawa kształcenia ogólnego, wymagająca zaopatrzenia się w nowe podręczniki. 
Jednakże uczniowie szkół zawodowych nie mogli korzystać z dofinansowania do 
zakupu podręczników do kształcenia zawodowego, mimo iż od roku szkolnego 
2012/2013 obowiązywała także nowa podstawa programowa kształcenia  
w zawodach. Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w MEN wyjaśniła, że przyczyną niedofinansowania podręczników do kształcenia 
zawodowego, było podejmowanie przez MEN innych działań w celu poprawy 
dostępności ww. podręczników, w ramach których od 1999 r. udziela się dotacji 
przedmiotowych (na wniosek wydawcy) do niskonakładowych, deficytowych 
podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia w zawodach.  

(dowód: akta kontroli str. 92-107, 410-412, 711-712) 
Przedstawiony w uzasadnieniu do rozporządzenia z 2013 r. algorytm planowania 
wysokości środków na realizację Programu w 2013 r. wskazał wysokość środków 
zaplanowanych dla uczniów słabowidzących (5 533 uczniów19), niesłyszących 
(2 143 uczniów), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (50 762 uczniów),  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  
(18 538 uczniów) oraz dla uczniów uczęszczających do szkół przysposabiających 
do pracy (8 140). Nie określono liczebności grupy uczniów z niepełnosprawnością 
sprzężoną20, która była uprawniona do korzystania z Programu i nie przypisano 
środków na realizację pomocy dla tych uczniów. Dyrektor DAP wyjaśnił: w grupie 
uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną są również tacy uczniowie, którzy 
pomimo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym wykazywana jest 
niepełnosprawność sprzężona nie byli uprawieni do udziału w programie (…) nie 
można mówić o niezaplanowaniu środków na grupę uczniów z niepełnosprawnością 
sprzężoną a raczej należy mówić o jednoznacznym wskazaniu tej 

                                                      
15 Określonych w rozporządzeniu z 2013 r., w § 3 ust. 2 pkt 5. 
16 Czy też podręczników łączonych: do kształcenia ogólnego i specjalnego. 
17 Przez materiały dydaktyczne należy rozumieć materiały wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia uczniów  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Materiałami dydaktycznymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, 
rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej. 
18 Podwyższono od 11% do 44%, dofinansowanie do zakupu kompletu podręczników, a uczniowie niesłyszący, upośledzeni  
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogli korzystać  
z dofinansowania w wysokości do 770 zł.  
19 Liczbę uczniów określono na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej z grudnia 2012 r. 
20 W 2013 r. Programem mogli być objęci uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej. 
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niepełnosprawności, która uprawniała do otrzymania wsparcia, rzutując 
jednocześnie na wysokość wsparcia udzielanego z budżetu państwa. 

W ramach Programu nie było możliwości refundowania kosztów zakupu 
podręczników do nauki religii. Uchwały i rozporządzenia z 2012 r. i z 2013 r. 
umożliwiały dokonanie zwrotu tylko za podręczniki do kształcenia ogólnego, 
dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania, a § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia  
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach21 stanowi: nauczanie religii odbywa się na podstawie 
programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów  
i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej 
do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania 
religii.  

 (dowód: akta kontroli str.413-421, 619-621) 
W MEN podejmowano działania, mające na celu zwiększenie stopnia realizacji 
Programu. W 2012 r. wyznaczono dodatkowy termin zgłaszania wniosków dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych22. W dniu 23 września 2013 r. (po upływie 
terminu składania zapotrzebowania na drugą transzę środków) zorganizowano  
w MEN spotkanie z pracownikami kuratoriów oświaty odpowiedzialnymi za 
realizację Programu. Celem ww. spotkania było dokonanie analizy realizacji 
Programu w latach 2010-2012 oraz ocena przyczyn niepełnego wykorzystania 
środków przez województwa w ww. okresie, a także przekazanie przykładów 
dobrych praktyk. 

 (dowód: akta kontroli str.43-57, 111-113) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieujęciu w Programie w 2012 r. 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez uczniów klas pierwszych 
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.  
Powyższe uniemożliwiało pełną realizację dyspozycji § 2 ust. 1 rozporządzenia  
z 2012 r., stanowiącego: Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników 
jest udzielana uczniom, rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w (…) 
klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum (…). 
Dyrektor DAP wyjaśnił, że na etapie prac legislacyjnych Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz Minister Środowiska nie zgłosili potrzeby włączenia do 
Programu uczniów prowadzonych przez nich szkół ponadgimnazjalnych, a MEN nie 
podjęło działań związanych z nowelizacją Programu. Zgodnie z informacją 
przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa w 2012 r. z Programu skorzystało  
407 uczniów, zaś kwota wypłaconej pomocy wyniosła 131 030,73 zł. Uczniowie ci 
uzyskali pomoc na zasadach uczniów szkół nieprowadzonych przez gminy.  

(dowód: akta kontroli str.92-110, 630-631) 
W ocenie NIK nieobjęcie w badanym okresie dofinansowaniem zakupu 
podręczników do kształcenia zawodowego wszystkich szkół zawodowych, mogło 
spowodować, iż uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  
i życiowej, którzy wybrali kształcenie w technikach i zasadniczych szkołach 
zawodowych, mieli ograniczone możliwości skorzystania z dofinansowania do 
zakupu części podręczników.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

                                                      
21 Dz. U. Nr 36, poz.155 ze zm. 
22 MEN zwrócił się z apelem do kuratorów o ponowną analizę potrzeb uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie 
dofinansowania podręczników i podjęcie działań mających na celu zwiększenie odbioru Programu przez uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, wyznaczając termin do 26 września 2012 r. (pismo DWST-048/78/CZ/2012 z dnia 20 września 2012 r.). 
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2. Działania informacyjne dotyczące możliwości 
korzystania przez uprawnionych z dofinansowania 
zakupu podręczników  

W trakcie realizacji Programu w latach 2012-2013, zgodnie z jego założeniami, MEN 
prowadziło działalność informacyjną za pośrednictwem kuratorów oświaty a na 
stronie internetowej MEN umieszczono między innymi szczegółowy opis 
Programu23. W dniach 18 kwietnia 2012 r. i 24 maja 2013 r. skierowano do 
kuratorów oświaty pisma informujące o przygotowaniu projektu Programu ze 
wskazaniem najważniejszych zmian w stosunku do roku poprzedniego24. Ww. pisma 
zawierały zalecenie podjęcia współpracy z samorządami w celu jak najszerszej 
realizacji Programu. W badanym okresie informacje o Programie zostały 
umieszczone na stronach internetowych wszystkich kuratoriów, a kilka z nich 
podjęło dodatkowe działania informacyjne25. O dużym zainteresowaniu Programem 
świadczy fakt, że informacja o Programie była publikowana na portalach 
internetowych, stronach stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych26, była 
tematem artykułów (także krytycznych27) w prasie codziennej o zasięgu 
ogólnopolskim jak i lokalnym.  
W MEN nie monitorowano sposobu informowania o Programie przez gminy, 
starostwa i szkoły i nie oceniano skuteczności tych działań. Dyrektor DAP wyjaśnił: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie posiada narzędzi do oceny skuteczności 
prowadzonych akcji informacyjnych przez samorządy i szkoły. Wydaje się, że za 
taką ocenę można uznać brak zgłoszeń o nieotrzymaniu pomocy przez rodziców 
uczniów, ze względu na brak informacji o programie. 

(dowód: akta kontroli str. 147-181, 423-425) 
Do MEN, w związku z realizacją Programu, wpłynęło w 2012 r. 30 pisemnych pytań  
i wniosków oraz jedna skarga28. Większość pytań dotyczyła wątpliwości rodziców, 
związanych z interpretacją przepisów Programu (45% pytań), możliwością 
skorzystania z pomocy przez rodziny wielodzietne (26% pytań) oraz uczniów 
niepełnosprawnych (23% pytań). W 2013 r. wpłynęło 68 pytań i wniosków oraz dwa 
odwołania od decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania29. Pytania dotyczyły głównie 
możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu materiałów dydaktycznych  
i podręczników przez uczniów niepełnosprawnych (37% wszystkich pytań w 2013 r.) 
oraz możliwości skorzystania z Programu przez rodziny wielodzietne (31% pytań). 
Na ww. pytania i wnioski udzielono odpowiedzi w terminie od 2 do 14 dni. Skarga 
oraz dwa odwołania zostały uwzględnione przez organy, do których MEN je 
przekazał. Z wyjaśnień pracownika DAP odpowiedzialnego za realizację Programu, 
wynika, że w 2013 r. wpłynęło do MEN wiele pytań, a dodatkowo w sierpniu  
i wrześniu 2013 r. przyjmowanych było dziennie ok. 30-50 telefonów w sprawach 
dotyczących Programu. 

(dowód: akta kontroli str. 182-314) 

                                                      
23 W dniach: 27 czerwca 2012 r. (aktualizacja 28 czerwca), 24 maja 2013 r. (aktualizacja 18 lipca 2013 r.) na stronie MEN poza 
opisem Programu umieszczono także dokumenty rządowe dot. Programu, linki do ww. dokumentów oraz w 2013 r. plakat 
promujący Program.  
24 W odniesieniu do 2012 r. podkreślono, że w przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych 
szkoły muzycznej I-go stopnia podwyższono kryterium dochodowe. W odniesieniu do 2013 r. podkreślano konieczność analizy 
wniosków na podstawie podwyższonych „progów dochodowych” Informowano, że w 2013 r. do grupy uczniów, którzy mogą 
otrzymać pomoc poza kryterium dochodowym byli włączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz szkoły 
muzycznej I-go stopnia. 
25 Śląski Kurator Oświaty w 2013 r. zamieścił przykładowy list do rodziców, zachęcający do skorzystania z dofinansowania  
w ramach Programu, a Zachodniopomorski Kurator Oświaty umieścił dodatkowe przypomnienie o możliwości skorzystania  
z dofinansowania przez rodziny wielodzietne.  
26 onet.pl, wp.pl, infor.pl,rp.pl, http://www.pomagamydzieciom.info, http://www.strefango.pl i inne. 
27 Na przykład artykuł „Rzeczpospolitej” http://www.rp.pl/artykul/19,1054057-Wyprawka-szkolna-to-bubel.html z dnia  
4 października 2013 r., MEN w tym samym dniu umieścił na swojej stronie internetowej odpowiedź: „Wyprawka szkolna dla 
uczniów upośledzonych. Fałszywe tezy „Rzeczpospolitej”. 
28 Związana z odmową dofinansowania podręczników dla ucznia z rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. 
29 Związane z odmową dofinansowania podręczników dla dzieci z rodziny wielodzietnej oraz nieprzyjęciem wniosku złożonego 
po terminie.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

3. Podejmowane działania i stosowane procedury  
w zakresie koordynowania i monitorowania realizacji 
Programu  

Zadania monitorowania i koordynowania Programu przez MEN, zgodnie z przyjętymi 
w nim założeniami, obejmowały: 
 oszacowanie potrzeb w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla 

uczniów objętych Programem; 
 określanie ostatecznego zapotrzebowania na środki; 
 wnioskowanie do Ministra Finansów o uruchomienie dotacji na realizację 

Programu w pierwszej i drugiej transzy; 
 przydział pierwszej i drugiej transzy dotacji dla wojewodów i ministrów30; 
 podsumowanie i ostateczne rozliczenie dotacji. 

Szacunkowe potrzeby w zakresie dofinansowania określali wojewodowie  
w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego, którego dotyczył 
Program, przed jego uchwaleniem, przesyłając31 w formie wymaganej przez MEN 
zbiorcze zapotrzebowania wynikające z analizy potrzeb dokonywanych w gminach. 
Analiza ww. danych szacunkowych, dokonywana przez MEN, powalała stwierdzić, 
czy zaplanowana kwota dotacji dla Programu32 będzie wystarczająca na 
zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb. Była ona także podstawą do wnioskowania 
do Ministra Finansów o pierwszą transzę dotacji i jej rozdziału dla wojewodów  
i ministrów. W badanych latach wszyscy wojewodowie zebrali i złożyli dane  
o szacunkowym zapotrzebowaniu na dofinansowanie do zakupu podręczników dla 
uczniów i suma ww. zapotrzebowań była niższa niż zaplanowane środki33. Minister 
Edukacji Narodowej przedstawił propozycję podziału środków przeznaczonych na 
realizację Programu34 dla wojewodów, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego35 oraz przedstawił je Ministrowi Finansów w części dotyczącej 
pierwszej transzy w terminie36 i wysokości wymaganej przepisami, zgodnie  
z założeniami Programu i rozporządzenia z 2012 r. i 2013 r. 
Wysokość pierwszej transzy w podziale na województwa była proporcjonalna do 
udziału zapotrzebowania szacunkowego zgłoszonego przez wojewodę37 w stosunku 
do całego kraju. W skali każdego województwa pokryła w 2012 r. 70%, a w 2013 r. 
60% zgłoszonych potrzeb. Zapotrzebowanie na II transzę środków wojewodowie 
złożyli38 do 26 września 2012 r. oraz do 20 września 2013 r. 
W 2012 r. w toku zbierania ostatecznych zapotrzebowań zaobserwowano, iż 
uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w niższym stopniu wzięli 
udział w realizacji Programu. MEN zwróciło się do kuratorów oświaty z prośbą  

                                                      
30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 r. i 2013 r. oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2013 r. 
31 W odniesieniu do danych szacunkowych w 2012 r. MEN zwrócił się do wojewodów i Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pismem z dnia 18 kwietnia 2012 o przygotowanie danych szacunkowych do 14 maja 2012 r., w odniesieniu do 
2013 r. zgodnie z pismem z dnia 29 maja 2013 r., należało określić zapotrzebowanie do 14 czerwca 2013 r. 
32 W 2012 r. – 128 000 000 zł, w 2013 r. – 179 482 375 zł. 
33 Zapotrzebowanie szacunkowe wyniosło w 2012 r. 91 733 953 zł, natomiast w 2013 r. 148 568 007 zł. 
34 W dniu 15 czerwca 2012 r. wnioskowano o uruchomienie I transzy środków w wysokości 64 205 000 zł, 25 lipca 2013 r. 
wnioskowano o uruchomienie I transzy w wysokości 90 035 352 zł. 
35 W 2013 r. także Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
36 Do dnia 22 czerwca 2012 r. oraz do dnia 31 lipca 2013 r. 
37 Np. zapotrzebowanie szacunkowe zgłoszone przez wojewodę świętokrzyskiego wyniosło w 2013 r. 4 991 415 zł, co 
stanowiło 3% zapotrzebowania krajowego. Wysokość pierwszej transzy dla województwa świętokrzyskiego wynikała  
z wyliczenia udziału 3% w kwocie dotacji globalnej dla tej transzy i wyniosła w ww. roku 3.015.020 zł. 
38 Było to uzasadnione koniecznością aktualizacji informacji o uczniach. Program w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 
skierowany był do uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasach, do których uczęszczanie stanowiło jedno z kryteriów, 
uprawniających do wsparcia, nie obejmował między innymi tych, którzy nie otrzymali promocji i powtarzali klasę. 
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o ponowną analizę potrzeb ww. grupy uczniów i podjęcie działań mających na celu 
zwiększenie odbioru Programu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych39, 
zezwalając na złożenie dodatkowych zapotrzebowań do dnia 26 września 2012 r.  
Z możliwości tej skorzystało dziewięciu wojewodów40. 
Minister Edukacji Narodowej przedstawiał w 2012 r. i w 2013 r. propozycje podziału 
środków Programu na województwa, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi41 oraz Ministrowi Finansów w części dotyczącej 
drugiej transzy w dniach 24, 27 oraz 28 września 2012 r.42 oraz w dniu 26 września 
2013 r.43 W badanym okresie propozycja podziału środków została złożona  
z opóźnieniem od jednego do czterech dni w stosunku do harmonogramu. Dyrektor 
DAP wyjaśnił, iż przyczyną późniejszego przekazania ww. propozycji podziału 
środków w 2012 r. była dodatkowa weryfikacja danych oraz konieczność 
uruchomienia dodatkowych środków, natomiast w 2013 r. utrudnieniem był fakt, że 
czas niezbędny na przygotowanie odpowiednich zestawień wynosił dwa dni 
robocze, a do MEN napływały również korekty danych (…). W ww. latach 
realizowany był w analogicznym terminie Rządowy program pomocy uczniom  
w formie jednorazowego zasiłku losowego. 

(dowód: akta kontroli str. 331-354, 633-634) 
W 2012 r. przekazano wojewodom dotację na realizację Programu w wysokości 
79 758 337 zł, co stanowiło 87% szacunkowego zapotrzebowania na 2012 r. 
Wysokość dotacji przekazanej wojewodom w 2013 r. wyniosła 119 396 083 zł  
i stanowiła 80% szacowanych potrzeb. Dla szkół podległych Ministrowi Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego uruchomiono w 2012 r. dotację w wysokości 
 – 100 388 zł, natomiast w 2013 r. – w wysokości 160 615 zł. W 2013 r. przekazano 
dotację dla szkół nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w wysokości 263 892 zł. Kwoty dotacji w 2012 i 2013 r. były zgodne  
z wysokością zapotrzebowań złożonych przez wojewodów i ministrów. Ogółem ww. 
dotacje nie zostały w pełni wykorzystane – w 2012 r. zwrócono 10 339 942,39 zł 
(13% środków), a w 2013 r. zwrócono 21 773 985 zł (18% środków). 

 (dowód: akta kontroli str. 120-146, 331-397) 
W badanym okresie, zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, wojewodowie, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
przekazali Ministrowi Edukacji Narodowej dane o realizacji Programu. Do dnia  
28 marca 2014 r. wpłynęły do MEN trzy korekty sprawozdań dotyczących realizacji 
Programu w 2013 r.44 Sprawozdania składane za 2012 r. obejmowały liczbę 
uczniów, którzy korzystali z dofinansowania w podziale na przyjęte w Programie 
kryteria pomocy. Wymagane przez MEN sprawozdania za 2013 r. były bardziej 
rozbudowane w stosunku do sporządzanych za 2012 r. Dokonana w toku kontroli 
analiza wszystkich 16 sprawozdań złożonych za 2013 r. przez wojewodów, nie 
wykazała błędów w sześciu sprawozdaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 453-509, 517-616,) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieskutecznym monitorowaniu przez 
MEN realizacji Programu w 2013 r. w zakresie ostatecznego rozliczenia 
wykorzystania dotacji.  

Ze sprawozdań przedstawionych przez dziesięciu wojewodów: dolnośląskiego, 
lubelskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, opolskiego, 
podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, 

                                                      
39 Pismo DWST-048/78/CZ/2012 z dnia 20 września 2012 r. 
40Wnioskując o dodatkowe środki w wysokości 535 215,00 zł, w tym wojewoda świętokrzyski, który zwiększył zapotrzebowanie 
o dodatkowe środki w wysokości – o 33 792 zł. 
41 W 2013 r. 
42 Pisma: DE-WB-AW-332-52/RC26/2012 z dnia 24 września 2012 r. (na kwotę 64 205 000 zł), DE-WB-AW-332-58/RC26/2012 
(na kwotę 14 968 122 zł), z 27 września 2012 r. oraz DE-WB-AW-332-58A/RC26/2012 z 28 września 2012 r. (na kwotę 535 
215 zł). 
43 Pismo DE-WB-AW-332-69/RC26/2013 z dnia 26 września 2013 r. na kwotę 29 654 902 zł. 
44Wpłynęły korekty: 3 lutego 2014 r. od wojewody dolnośląskiego, 10 lutego 2014 r. od wojewody łódzkiego oraz 5 marca 
2014 r. od wojewody świętokrzyskiego. 
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wynika, że wartość udzielonego dofinansowania była wyższa od maksymalnego 
dopuszczonego rozporządzeniem z 2013 r. 
Stwierdzone przekroczenia kwot dofinansowania zakupu podręczników wskazują na 
wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie od 238,05 zł  
w województwie podkarpackim45 do 60 495,23 zł w województwie dolnośląskim46. 
Do czasu rozpoczęcia kontroli w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie podjęto 
działań w celu weryfikacji ww. sprawozdań wojewodów, a informacje z tych 
sprawozdań zostały wykorzystane przez MEN do sporządzenia zbiorczego 
Sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2013 r.  

W MEN nie ma systemu badania składanych sprawozdań pod kątem ich zgodności 
z realizacją w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. W wyniku, 
dokonanych przez MEN, na wniosek NIK, weryfikacji otrzymanych danych za  
2013 r. wykryto rozbieżności w dziesięciu z 16 sprawozdań i zwrócono się do 
kuratorów o ich zweryfikowanie. Termin złożenia korekty danych został wyznaczony 
na 30 kwietnia 2014 r.  

Z informacji uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli47 od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wynika, 
że w województwie świętokrzyskim cztery gminy dokonały zwrotu części dotacji48. 

(dowód: akta kontroli str.453-516, 713-715, 761-773) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

4. Podejmowane działania w celu dokonywania oceny 
osiągania założonych celów Programu 

W styczniu 2013 r. i marcu 2014 r. opracowano w MEN49 Sprawozdania z realizacji 
Rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2012 r. i 2013 r. (dalej: sprawozdanie 
z realizacji). Ww. dokumenty opisywały jego założenia i zawierały szczegółową 
analizę wykonania wraz z zestawieniem oczekiwanych i osiągniętych efektów jego 
realizacji.  

W ramach Programu, w 2012 r. objęto pomocą 332 tys. uczniów (w tym  
44 tys. uczniów niepełnosprawnych), tj. 60% uczniów przewidzianych do wsparcia 
(zaplanowano udział 557,5 tys. uczniów). Zaplanowana kwota dofinansowania  
w Programie wynosiła 128 mln zł natomiast zrealizowano pomoc w wysokości  
69,4 mln zł (54% zaplanowanej kwoty). W 2013 r. z dofinansowania w ramach 
Programu skorzystało 386 tys. uczniów (w tym ok. 65,7 tys. uczniów 
niepełnosprawnych), stanowiących ok. 67% uczniów, przewidzianych do wsparcia 
(zaplanowano udział 575,6 tys. uczniów). Zaplanowana kwota dofinansowania  
w Programie wynosiła 179,5 mln zł, natomiast zrealizowano pomoc w wysokości 
98,1 mln zł (55% kwoty zaplanowanej przez MEN na realizację Programu  
w 2013 r.).  

                                                      
45W województwie podkarpackim 47 uczniów słabowidzących, uczęszczających do szkół podstawowych, klas I- III otrzymało 
średnie dofinansowanie w kwocie 230,06 zł, przy maksymalnej kwocie dofinansowania wynoszącej 225 zł. 
46W województwie dolnośląskim trzech uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z łączonych podręczników do 
kształcenia ogólnego i specjalnego, otrzymało średnie dofinansowanie w kwocie 2 866,27 zł, podczas, gdy dopuszczalna 
kwota wynosiła 770 zł. Z dofinansowania do podręczników łączonych skorzystało 11 uczniów gimnazjum na średnią kwotę 
5 365,18 zł, podczas gdy maksymalna kwota mogła wynieść 607 zł. W ww. sprawozdaniu wykazano kwotę 404,50 zł 
udzielonego wsparcia uczniom technikum uzupełniającego, bez podania liczby objętych nią uczniów, a w liceum 
ogólnokształcącym pięciu uczniów skorzystało z dofinansowania w wysokości średnio 730,19 zł przy dopuszczalnej kwocie 
445 zł. 
47 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.  
48 Gminy Połaniec, Zagnańsk, Sandomierz i Brody dokonały zwrotów na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
kwoty 1 393,66 zł. W wyjaśnieniach nadesłanych przez ww. gminy, jako przyczynę zwrotów podano błędne zakwalifikowanie 
rodzajów niepełnosprawności uczniów. 
49 Zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu. 
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W opracowanych w MEN ww. sprawozdaniach za 2012 i 2013 r. przedstawiono 
zasady finansowania oraz prawdopodobne przyczyny niepełnej realizacji celów 
Programu, a w 2012 r. także wnioski dotyczące realizacji Programu w przyszłych 
latach. Podstawą do opracowania ww. sprawozdań były informacje pochodzące  
z przesyłanych przez wojewodów sprawozdań z realizacji Programu  
w województwach50.  
Sprawozdania z realizacji Programu za 2012 i 2013 r. pozwalały ocenić wysokość 
zaangażowanych środków, sposób ich rozdysponowania i wykorzystania w każdym 
województwie. Pozwalały także uzyskać wiedzę, w jakim stopniu poszczególne 
grupy beneficjentów w zależności od etapu edukacyjnego i tytułu wsparcia 
(kryterium dochodowe, pozadochodowe, związane z niepełnosprawnością), 
uczestniczyły w Programie. Informacje zawarte w sprawozdaniach dawały 
możliwość oceny poziomu osiągnięcia założonych celów Programu. Sprawozdanie 
za 2013 r. zawierało, w porównaniu do dokumentu sporządzonego za rok poprzedni, 
bardziej szczegółowe zestawienia i pogłębioną analizę realizacji Programu.  
Z analizy dwóch zestawień zawartych w sprawozdaniu z realizacji za 2013 r. wynika, 
że dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymało 5 740 uczniów 
słabowidzących, co stanowiło 104% ogółu uczniów słabowidzących, których liczbę  
w szkołach określono na 5 53351 oraz 4 142 uczniów niesłyszących, co stanowiło 
193% ogółu uczniów niesłyszących, których liczbę w szkołach określono na 2 143. 
Ww. sprawozdanie nie zawierało wyjaśnień przedstawionych wielkości. Dyrektor 
DAP wyjaśnił: obok uczniów wykazywanych w SIO, jako uczniowie niesłyszący lub 
słabowidzący istnieje grupa uczniów, u których ww. niepełnosprawności 
współwystępują z innymi, co powoduje, że w systemie ujęci są oni, jako uczniowie  
z niepełnosprawnością sprzężoną. Zgodnie z danymi SIO z 2012 r. było to 19 258 
uczniów. (...). Oczywiście, że w przypadku uczniów niesłyszących blisko dwukrotnie 
wyższe wykonanie wymagać będzie bardziej szczegółowych wyjaśnień w trakcie 
dalszych prac monitorujących i kontrolnych prowadzonych przede wszystkim przez 
kuratoria oświaty. 
Przedstawiona w sprawozdaniach MEN analiza przyczyn niskiej realizacji 
założonych celów Programu w badanym okresie, wskazuje zarówno grupę 
czynników niezależnych, leżących po stronie beneficjentów (niechęć do 
informowania o swojej sytuacji materialnej, nieskładanie odpowiednich dokumentów, 
korzystanie z innych bardziej dostępnych źródeł finansowania zakupu czy 
bezpłatnego uzyskania podręczników, przekroczenie progów dochodowych), jak  
i czynniki zależne bezpośrednio lub pośrednio od organów powołanych do realizacji 
Programu. Wśród nich wymieniono: brak szerokiej oferty wydawniczej skierowanej 
do uczniów niepełnosprawnych, a szczególnie do uczniów z lekkim upośledzeniem 
umysłowym oraz uczniów niesłyszących, małe zaangażowanie się w realizację 
Programu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli tych szkół, 
uznanie przez samorządy udzielania pomocy uczniom szkół prowadzonych przez 
inny podmiot administracji samorządowej za „zadanie obce” oraz niewykorzystanie 
przez dyrektorów szkół możliwości kwalifikowania uczniów poza kryterium 
dochodowym w ramach pomocy, jaką oferował Program.  
Opracowane przez MEN sprawozdania z realizacji stanowiły podstawę do 
przedstawiania informacji o Programie w materiałach rządowych i ministerialnych 
oraz analizach opracowywanych na potrzeby Rządu i Sejmu52. 

(dowód: akta kontroli str. 303-314, 355-398, 429-432) 

                                                      
50 A także sprawozdania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w 2013 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
51 Na podstawie danych uzyskanych z Systemu Informacji Oświatowej. 
52 Do wymienionych dokumentów należały: informacja o realizacji podstawowych zadań oraz budżetu w zakresie oświaty  
i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizacji budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w części -30 
Oświata i Wychowanie, sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 
– 2013, realizacja Karty Praw Osób Niepełnosprawnych,  informacje do Krajowego Programu Reform. Sprawozdania  
z realizacji Programu były wykorzystywane, w badanym okresie, przez MEN do opracowania odpowiedzi na 15 zapytań  
i interpelacji poselskich 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Zdaniem NIK, należy w sprawozdaniu z realizacji wyjaśnić objęcie Programem 
nadmiernej liczby uczniów niesłyszących, gdyż według sprawozdania z realizacji 
Programu za 2013 r., dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymało o 93% 
więcej uczniów z ww. niepełnosprawnością, niż podawana przez MEN liczba 
uczęszczających do szkół.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

IV. 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 kontrolnej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego,  
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag 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. 

 

Warszawa, dnia           maja 2014 r. 

  

  

 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Jacek Uczkiewicz 
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