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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

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

Okres objęty 
 kontrolą 

Od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 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 Agnieszka Olejarz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
90160 z dnia 24 lutego 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki 
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna (dalej: 
Szkoła). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Elżbieta Bełtowska, Dyrektor Szkoły. (dowód: akta kontroli str. 3, 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Szkoły w zakresie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom 
„Wyprawka szkolna”2 w 2012 r. i 2013 r. 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 

− zapewnienie przez Szkołę pomocy finansowej na zakup podręczników  
w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (dalej: Program) wszystkim 
ubiegającym się o nią uczniom spełniającym kryteria do jej otrzymania. Pomoc 
w formie dofinansowania zakupu podręczników w 2012 r. otrzymało 84,6% 
uczniów uprawnionych ze względu na kryterium dochodowe i 2,8% uczniów 
poza kryterium dochodowym, ze względu na przypadki określone w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3, a w 2013 r. odpowiednio 
79,1% i 1,6%; 

− rozpoznanie w badanym okresie przez pedagoga szkolnego i wychowawców 
klas potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 

− informowanie rodziców o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup 
podręczników. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
2 Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2012 r. i 2013 r. został wprowadzony, 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.), uchwałą Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. i uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z 
dnia 12 lipca 2013 r. Ww. program stanowił załącznik do ww. uchwał. 

3 Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm. 
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− nienależytej weryfikacji czterech wniosków o dofinansowanie zakupu 
podręczników; 

− udzielenia pomocy finansowej na zakup podręczników w wysokości 325 zł 
osobie nieuprawnionej, niespełniającej kryteriów określonych w § 3 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów dydaktycznych4 (dalej: rozporządzenie z 2013 r.); 

− niewyegzekwowania od ośmiu wnioskodawców, wymaganych przepisami 
rozporządzenia 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 rozporządzenia z 2013 r., 
dokumentów, tj. jednego uzasadnienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 
rozporządzenia z 2012 r. oraz siedmiu informacji o rozliczeniu wydatków tylko  
w ramach Programu, o której mowa w § 7 ust. 6 rozporządzenia z 2012 r. oraz 
w § 9 ust. 7 rozporządzenia z 2013 r.; 

− dofinansowania trzem uczniom zakupu pomocy dydaktycznych nieujętych  
w Wykazie podręczników dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej do 
użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających 
nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół, co było niezgodne z § 3 ust. 1 
rozporządzenia z 2013 r.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność informacyjna dotycząca możliwości 
korzystania przez uprawnionych z dofinansowania 
zakupu podręczników 

Warunki dofinansowania zakupu podręczników w ramach Programu określono  
w rozporządzeniu z 2012 r. oraz w rozporządzeniu z 2013 r. 
Program przewidywał udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu 
podręczników określonym grupom uczniów rozpoczynającym naukę w roku 
szkolnym 2012/20136 i 2013/20147. Dofinansowanie do zakupu podręczników,  
w przypadku szkół podstawowych, przysługiwało ze względu na jedno z poniższych 
kryteriów, tj.: 

− uczniom spełniającym kryterium dochodowe8, gdy dochód netto na jedną osobę 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał w 2012 r. 
– 351 zł netto, w 2013 r. – 456 zł netto; 

                                                      
4 Dz. U. z  2013 r., poz. 818. 

5 Dz. U. z  2012 r., poz. 706. 

6 W klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły 
ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum 
plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

7 W klasach I-III lub V szkoły podstawowej, klasach I-III lub V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 
klasie II szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, 
klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie 
II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

8 O którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 
ze zm.). 
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− uczniom klas pierwszych pochodzących z rodzin, w których dochód9  na jedną 
osobę w rodzinie nie przekraczał w 2012 r. – 504 zł netto, w 2013 r. – 539 zł 
netto; 

− uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,  
w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, m.in 
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, przemocy w rodzinie, alkoholizmu 
lub narkomanii, oraz w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej (dalej: kryterium pozadochodowe); 

− uczniom niepełnosprawnym10, dla których podstawą do skorzystania z pomocy 
było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dofinansowanie w ramach Programu obejmowało zakup wskazanych przez 
nauczyciela podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych oraz różnych 
materiałów dydaktycznych, dostępnych na rynku. 

W 2012 r. i 2013 r. informację o możliwości dofinansowania zakupu podręczników  
w ramach Programu wychowawcy klas, z których uczniowie byli uprawnionych do 
skorzystania z tej formy pomocy, przekazywali rodzicom podczas zebrań klasowych 
organizowanych w okresie od kwietnia do czerwca oraz we wrześniu11. Wzmianka o 
poinformowaniu rodziców o Programie w II kwartale 2012 r. znalazła się w 
dziennikach lekcyjnych na rok szkolny 2011/2012 wszystkich klas pierwszych i 
jednym klasy drugiej. Nie było jej w dziennikach pozostałych dwóch klas drugich i w 
żadnym z klas trzecich. Z kolei wzmianka o przekazaniu rodzicom powyższej 
informacji w II kwartale 2013 r. pojawiła się w dziennikach lekcyjnych na rok szkolny 
2012/2013 wszystkich klas pierwszych i drugich oraz jednym klasy czwartej. Nie 
było jej w dzienniku drugiej klasy czwartej i w żadnym z klas trzecich. W żadnym z 
analizowanych dzienników w opisie problematyki zebrań organizowanych we 
wrześniu 2012 r. nie było notatki o poinformowaniu rodziców o możliwości 
skorzystania z Programu. Szkoła podjęła działalność informacyjną w terminach 
umożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.12 
(dowód: akta kontroli str. 11, 14, 15) 

W opracowanych dla wychowawców przez pedagoga szkolnego tematykach zebrań 
związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, znalazły się informacje  
o Programie, przy czym w 2012 r. w materiałach tych podano, że informacja  
o warunkach udzielenia pomocy na zakup podręczników znajduje się  
w sekretariacie Szkoły oraz jest wywieszona obok szatni i na tablicach ogłoszeń, 
natomiast w 2013 r. podano w nich dodatkowo termin składania wniosków  
i zaświadczeń o dochodach oraz kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania 
z tej pomocy. (dowód: akta kontroli str. 16-19) 

                                                      
9 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). 

10 W roku 2012 słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej. W roku 2013 dodatkowo niepełnosprawnym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

11 Spotkania odbywały się w terminach do 11 września 2012 r. i do 13 września 2013 r. 

12 Prezydent Skarżyska-Kamiennej wyznaczył w roku szkolnym 2012/2013 pierwszy termin składania list 
uprawnionych do 27 czerwca, pierwsza korekta list miała być składana do 30 sierpnia, następna korekta do 
15 października. Ostatecznie termin został przedłużony do 15 listopada. W roku szkolnym 2013/2014 pierwszy 
termin ustalono na 30 czerwca, pierwszej korekty list uprawnionych do wsparcia dokonywano do 30 sierpnia,  
a ostatecznej korekty do 15 października. W dniu 10 grudnia termin został przedłużony do 13 grudnia.  
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Z protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, które odbyły się w dniach  
30 sierpnia 2012 r. i 12 czerwca 2013 r., wynika, że Dyrektor Szkoły poinformowała 
wychowawców o Programie. Na jednym z nich zwróciła się do wychowawców  
o przypomnienie rodzicom o terminie składania wniosków. (dowód: akta kontroli  
str. 20, 21, 25, 26) 

O możliwości uzyskania dofinansowania na zakup podręczników rodzice byli 
informowani również indywidualnie przez Dyrektora Szkoły oraz pedagoga 
szkolnego. (dowód: akta kontroli str. 11) 

Informacja o Programie była też wywieszana na tablicach informacyjnych w budynku 
Szkoły. W informacji na rok szkolny 2013/2014 podano wysokość dochodu netto 
uprawniającą do uzyskania dofinansowania na zakup podręczników, listę 
wymaganych dokumentów, termin składania wniosków oraz zasady rozliczania 
zakupu podręczników. Nie zamieszczono w niej natomiast informacji o możliwości  
i warunkach udzielenia pomocy finansowej w oparciu o kryteria pozadochodowe.  
O takiej możliwości – jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły – informowano indywidualnie po 
skonsultowaniu trudnej sytuacji rodzinnej z wychowawcami klas. W ogłoszeniu  
o Programie nie podano również terminu zwrotu środków wydatkowanych na zakup 
podręczników, gdyż – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Szkoły – był on podawany 
po uzyskaniu takiej informacji z Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (dalej: 
Urząd). (dowód: akta kontroli str. 30, 34, 35) 

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania pomocy finansowej na 
zakup podręczników, w tym pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie tej formy 
pomocy, można było uzyskać w sekretariacie Szkoły. (dowód: akta kontroli str. 11) 

Szkoła opracowała i udostępniała formularz wniosku o dofinansowanie zakupu 
podręczników. Formularz miał formę jednozdaniowej prośby, pod którą znajdowało 
się oświadczenie o dochodach rodziny, w którym należało wymienić wszystkich 
członków rodziny, ich miejsce pracy/szkoły oraz osiągane dochody. Zdecydowano 
się na taką uproszczoną formę (niedostosowaną do wszystkich sytuacji opisanych  
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej), ponieważ – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora 
Szkoły – wypełnianie formularzy sprawia rodzicom trudność. Poza tym uzupełnienie 
nawet tak uproszczonego formularza wymagało niejednokrotnie pomocy sekretarza 
Szkoły. (dowód: akta kontroli str. 35, 167, 185) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Na tablicach informacyjnych w budynku Szkoły zamieszczono ogłoszenia  
o Programie, zawierające wyłącznie opis warunków udzielania pomocy finansowej 
na zakup podręczników ze względu na kryterium dochodowe. Zamieszczenie 
informacji o warunkach ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników także 
ze względu na kryteria pozadochodowe, mogłoby wpłynąć na zwiększenie liczby 
zainteresowanych skorzystaniem z Programu. 

Zdaniem NIK, wnioskujący o dofinansowanie zakupu podręczników powinien mieć 
możliwość wskazania we wniosku na podstawie jakiego kryterium będzie ubiegać 
się o ww. pomoc. Ponadto pomocne dla wnioskodawców byłoby wyszczególnienie  
w formularzu wymaganych dokumentów (w zależności od przyjętego kryterium). 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Działania związane z wnioskowaniem o środki na 
dofinansowanie zakupu podręczników 

W Szkole nie opracowano diagnozy potrzeb materialnych uczniów, ponieważ – jak 
wyjaśniła Dyrektor Szkoły – dane o sytuacji materialnej znajdują się w dokumentacji 
pedagoga szkolnego oraz dokumentacji wychowawców klas. (dowód: akta kontroli 
str. 7, 38) 

Poza zbieraniem przez pedagoga szkolnego od wychowawców klas informacji  
o sytuacji wychowawczej klasy13, podejmowano inne działania diagnostyczne 
polegające – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Szkoły – na sprawdzeniu na 
początku roku szkolnego przez wychowawców i nauczycieli stanu posiadania przez 
uczniów podręczników szkolnych i w przypadku ich braku, przeprowadzenia 
rozmowy z rodzicami na temat ewentualnej potrzeby udzielenia im pomocy na 
zakup książek. (dowód: akta kontroli str. 22, 27, 38-86) 

Według danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 
(dalej: MOPS), uczniów klas pierwszych uczęszczających do Szkoły, pochodzących 
z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
na dzień 1 września 2012 r. było 22, a na dzień 1 września 2013 r. – 21. Uczniów  
z pozostałych klas uprawnionych do skorzystania z pomocy finansowej na zakup 
podręczników14, pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe,  
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, na dzień  
1 września 2012 r. było sześciu, a na dzień 1 września 2013 r. – dziesięciu. Na 
dzień 1 września 2012 r. jeden uczeń pochodził z rodziny niespełniającej 
określonych w powyższych przepisach kryteriów dochodowych, ale spełniającej 
wymagania podane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a na dzień 1 września 
2013 r. było trzech takich uczniów. (dowód: akta kontroli str. 87-92) 
Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników w oparciu o kryterium 
dochodowe otrzymało: w 2012 r. – 10 pierwszoklasistów i 11 uczniów z pozostałych 
uprawnionych klas, a w 2013 r. – 12 i 22. Z powyższych danych wynika, że znacznie 
mniej rodziców uczniów klas pierwszych (45% w 2012 r. i 57% w 2013 r.), którzy 
pobierają świadczenia rodzinne aplikowało o pomoc. W pozostałych grupach 
diagnoza MOPS wskazywała mniejszą liczbę potrzebujących. (dowód: akta kontroli 
str. 11-13, 87-92) 

MOPS – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Szkoły – przekazuje do Szkoły informacje 
o uczniach, którym przyznano refundację za obiady w stołówce szkolnej. (dowód: 
akta kontroli str. 94) 

W ramach wstępnej analizy potrzeb na rok szkolny 2012/2013, do Urzędu zgłoszono 
59 uczniów uprawnionych do objęcia Programem15, a na rok szkolny 2013/2014 – 
13 uczniów16. Z informacji o sytuacji wychowawczej klas wynika, że uczniów 
uprawnionych do tego wsparcia w roku szkolnym 2012/2013 było 97, a w roku 
szkolnym 2013/2014 – 106. Spośród tych uczniów, uprawnionych do skorzystania  
z dofinansowania na podstawie kryterium dochodowego było odpowiednio: 26 i 43 
uczniów, a na podstawie kryterium pozadochodowego – odpowiednio: 71 i 63 

                                                      
13 W informacjach tych wykazywano m.in. rodziny wielodzietne, rodziców samotnie wychowujących dzieci, 
rodziny z problemami (np. z trudną sytuacją materialną, z alkoholizmem), uczniów niepełnosprawnych lub 
przewlekle chorych, z opiniami z poradni pedagogiczno-psychologicznej. 

14 Tj. uczniów klas drugich, trzecich i czwartych w roku szkolnym 2012/2013 oraz drugich, trzecich i piątych  
w roku szkolnym 2013/2014. 

15 Stan na dzień 10 maja 2012 r. 

16 Stan na dzień 30 czerwca 2013 r. 
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uczniów. Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że szacując na dzień 10 maja  
2012 r. liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci Programem w roku szkolnym 
2012/13, kierowano się głównie kryterium dochodowym. Ze względu na przyjętą 
zasadę, iż pomoc będzie udzielana tym, którzy spełniają więcej niż jedno kryterium 
pozadochodowe17, szacunkowa liczba uczniów uprawnionych do skorzystania ze 
wsparcia w oparciu o to kryterium była nieduża. W przedłożonym do Urzędu 
zestawieniu na dzień 30 czerwca 2013 r. wykazano uczniów, którzy na podstawie 
złożonych do tego dnia wniosków zostali zakwalifikowani do Programu (pozostałe 
wnioski wpływały w późniejszych terminach). (dowód: akta kontroli str. 11-13, 43-86, 
95, 96, 111, 131-144) 

W 2012 r. do Szkoły wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników  
w ramach Programu, w 2013 r. – 36. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie i wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie. Na powyższy cel Szkoła 
otrzymała i wykorzystała dotację w wysokości 4 260 zł w 2012 r. i 8 800 zł w 2013 r. 
(dowód: akta kontroli str. 11-13, 109, 120, 145-153) 

Pomoc finansowa na zakup podręczników w ramach Programu została udzielona, 
na podstawie kryterium dochodowego, 21 uczniom w 2012 r. i 34 w 2013 r., a na 
podstawie kryterium pozadochodowego, dwóm uczniom w 2012 r. i dwóm w 2013 r. 
Pozostali uczniowie uprawnieni do skorzystania z pomocy finansowej na zakup 
podręczników18 nie skorzystali z tej formy pomocy, ponieważ – jak wynika  
z wyjaśnień Dyrektora Szkoły – rodzice tych uczniów, pomimo iż rodzina spełniała 
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, nie występowali o taką 
pomoc. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że często, gdy rodzice muszą opisać sytuację 
rodziny, aby umotywować zasadność uzyskania pomocy, rezygnują z niej. W wielu 
wypadkach rodzice uznali, iż sytuacja życiowa i finansowa rodziny nie wymaga 
wsparcia w formie dofinansowania do podręczników, mimo spełnienia kryteriów 
społecznych (wielodzietność). Dyrektor Szkoły wyjaśniła również, że rodzice tych 
uczniów byli indywidualnie informowani o możliwości uzyskania tej pomocy, po 
skonsultowaniu trudnej sytuacji rodzinnej z wychowawcami klas. Uczniowie, którzy 
nie skorzystali z pomocy finansowej w ramach Programu, nie korzystali z innych 
form dofinansowania zakupu podręczników. (dowód: akta kontroli str. 11-13, 94) 

Uczniom, którzy nie byli uprawnieni do wsparcia w ramach Programu i nie posiadali 
na początku roku szkolnego podręczników19, jak wynika z wyjaśnień Dyrektora 
Szkoły, wypożyczano podręczniki z biblioteki szkolnej lub nieodpłatnie z wydawnictw 
pozyskiwano zeszyty ćwiczeń. Ponadto rodzice uczniów, którzy nie zostali objęci 
Programem, mogli na zakup książek uzyskać pomoc finansową w postaci 
stypendium szkolnego. (dowód: akta kontroli str. 36) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

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

                                                      
17 Zasada ta nie została sformalizowana. 

18 Wyszczególnieni w analizie sporządzonej w trakcie kontroli przez pedagoga szkolnego na podstawie 
informacji o sytuacji wychowawczej klas. 

19 Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 tylko niektórym uczniom  
z różnych powodów brakowało pojedynczych podręczników. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Procedury i działania związane z wypłatą pomocy 
uprawnionym uczniom 

Zgodnie z § 3 ust. 3 statutu Szkoły20, Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom  
w formie: stypendium szkolnego i wyprawki szkolnej. Ponadto, na podstawie § 8  
ust. 4 statutu, pedagog szkolny zobowiązany jest: do organizowania opieki i pomocy 
materialnej uczniom z rodzin patologicznych i będących w trudnej sytuacji 
materialnej, do dbania o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających 
szczególnie trudne warunki materialne oraz do wnioskowania o kierowanie spraw 
uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądu rodzinnego i nieletnich. 
(dowód: akta kontroli str. 204-211) 

Szkoła nie wprowadziła procedur udzielania pomocy finansowej uczniom w ramach 
Programu oraz składania i kwalifikowania wniosków o dofinansowanie zakupu 
podręczników, ponieważ – jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły – zapisy rozporządzenia 
dotyczącego tego programu są wystarczająco szczegółowe. W Szkole nie 
opracowano zasad (procedur) opiniowania wniosków o dofinansowanie zakupu 
podręczników poza kryterium dochodowym, ponieważ zgodnie z wyjaśnieniami 
Dyrektor Szkoły – dotyczy to pojedynczych przypadków. Z wyjaśnień Dyrektora 
Szkoły wynika, że w Szkole przyjęto zasadę, że pomoc będzie udzielana osobom, 
które spełniają więcej niż jedno kryterium podane w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej. Przyjmując taką zasadę kierowano się chęcią udzielania pomocy tym, 
którzy jej rzeczywiście potrzebują. (dowód: akta kontroli str. 7, 38, 131) 

Analiza wszystkich złożonych w Szkole wniosków o dofinansowanie zakupu 
podręczników na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 oraz załączonych do nich 
dokumentów (m.in. dokumentujących wysokość osiąganych dochodów, dowodów 
zakupu) wykazała, że:  

1) wszystkie wnioski zostały złożone przez rodziców; 

2) zastosowano niejednolite podejście do wyliczenia dochodu rodziny, ponieważ  
w przypadku dwóch wniosków na rok szkolny 2012/2013 do dochodu rodziny 
wliczono jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,  
a w przypadku 11 innych wniosków (dwóch na rok szkolny 2012/2013  
i dziewięciu na 2013/2014) – nie; 

3) w czterech przypadkach (w jednym dotyczącym wniosku na rok szkolny 
2012/2013 i w trzech dotyczących wniosków na rok szkolny 2013/2014) 
wnioskodawca do dochodu rodziny nie wliczył wszystkich przychodów 
wynikających z załączonych do wniosków dokumentów (zaświadczeń, 
kserokopii decyzji przyznających świadczenia rodzinne); 

4) wszyscy uczniowie, którzy otrzymali wsparcie na zakup podręczników w roku 
szkolnym 2012/2013 spełniali warunki określone w § 2 rozporządzenia z 2012 r. 
Spośród uczniów, którzy otrzymali pomoc finansową na zakup podręczników  
w roku szkolnym 2013/2014, jeden, który uzyskał wsparcie w wysokości 325 zł 
nie spełniał warunków opisanych w § 3 rozporządzenia z 2013 r. (był uczniem 
klasy IV, z niepełnosprawnością, która nie mieściła się w grupie wymienionych 
w ust. 2 ww. przepisu). Pozostałe osoby spełniały wymagania określone w § 3 
rozporządzenia z 2013 r.; 

5) w jednym przypadku do wniosku o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2  
ust. 5 rozporządzenia z 2012 r. (osoby niepełnosprawnej, pochodzącej  
z niepełnej rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekraczał kryterium 
dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy)  nie załączono uzasadnienia 

                                                      
20 Przyjętym uchwałą Nr 1/15/200 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lutego 2000 r. 
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trudnej sytuacji życiowej, o którym mowa w § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia. Do 
pozostałych wniosków złożonych w 2012 r. oraz 35 wniosków z 36 złożonych  
w 2013 r. załączono odpowiednie dokumenty, tj. zaświadczenia o wysokości 
dochodów (do 21 wniosków z 2012 r. i 35 wniosków z 2013 r.), oświadczenia  
o wysokości dochodów (odpowiednio do 5 i 3), zaświadczenia o korzystaniu ze 
świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego21 (do 4 i 11), 
zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku 
rodzinnego lub dodatku do tego zasiłku22 (18 i 29), uzasadnienie (1 i 1) oraz 
inne dokumenty (np. zaświadczenie z MOPS o wysokości świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego lub wysokości przyznanego dodatku 
mieszkaniowego, kserokopie decyzji przyznającej prawo do świadczenia 
rehabilitacyjnego). Uzasadnieniem do ubiegania się o pomoc dla ucznia,  
o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia z 2012 r., była trudna sytuacja 
materialna rodziny i bezrobocie jednego z rodziców, natomiast dla ucznia,  
o którym mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia z 2013 r. – wielodzietność i trudna 
sytuacja materialna rodziny; 

6) zwrotu kosztów zakupu podręczników dokonano w 51 przypadkach w całości na 
podstawie faktur i/lub paragonów (w wysokości 3.720 zł w roku szkolnym 
2012/2013 i 7.575 zł w roku szkolnym 2013/2014), w pięciu – wyłącznie na 
podstawie oświadczeń o zakupie (w wysokości odpowiednio 360 zł i 675 zł),  
w trzech przypadkach część kosztów udokumentowano fakturą lub paragonem, 
a pozostałą część oświadczeniem o zakupie (kwota dokonanych zwrotów 
wynosiła 180 zł w roku szkolnym 2012/2013 i 550 zł w roku szkolnym 
2013/2014); 

7) w jednym przypadku, w oświadczeniu o zakupie, stanowiącym jedyny dowód 
zakupu, nie podano kwoty, za jaką zakupiono podręczniki. Uczniowi klasy 1a 
udzielono pomocy finansowej w roku szkolnym 2012/2013 w wysokości 180 zł. 
Koszt zakupu podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, jak wynika z innych 
faktur, wynosi ok. 200 zł; 

8) w siedmiu przypadkach (jednym w 2012 r. i sześciu w 2013 r.), do oświadczenia 
o zakupie nie dołączono informacji o rozliczeniu wydatków tylko w ramach 
Programu, wymaganej § 7 ust. 6 rozporządzenia z 2012 r. oraz z § 9 ust. 7 
rozporządzenia z 2013 r.;  

9) trzem uczniom zwrócono koszty zakupu ćwiczeniówek do przyrody, matematyki i 
historii na rok szkolny 2013/2014, stanowiących uzupełnienie do podręczników 
dopuszczonych do użytku szkolnego na podstawie rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do 
użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników23, oraz koszty 
zakupu podręczników i/lub ćwiczeniówek do religii na rok szkolny 2013/2014. 
Jednemu z nich zwrócono również koszty zakupu atlasu do przyrody. Powyższe 
książki i pomoce dydaktyczne nie znajdowały się w Wykazie podręczników 
dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego, 
przeznaczonych do kształcenia ogólnego, uwzględniających nową podstawę 
programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół.  

Uczniowie ci otrzymali pomoc w wysokości podanej w § 4 ust. 1 pkt 6 
rozporządzenia z 2013 r., tj. w wysokości 325 zł, mimo iż koszt podręczników 

                                                      
21 Zamiast zaświadczenia do wniosku załączano kserokopie decyzji przyznających świadczenia pieniężne. 

22 Zamiast zaświadczenia do wniosku załączano kserokopie decyzji przyznających świadczenia rodzinne. 

23 Dz. U. z 2012 r., poz. 752. 
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dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego, 
przeznaczonych do kształcenia ogólnego – jak wynika z dowodów zakupu – 
wynosił od 200,37 zł do 236,57 zł. Jednemu z tych uczniów przyznano  
i wypłacono pomoc w wysokości 325 zł, mimo iż koszt zakupionych 
podręczników – jak wynika z dowodów zakupu (oświadczenia z 20 sierpnia 
2013 r. i faktury z 31 lipca 2013 r.) – był niższy i wynosił 319,48 zł (bez 
ćwiczeniówek do religii, przyrody, matematyki i historii wynosił 234,7 zł).  
Z wyjaśnień dyrektora Szkoły wynika, że w oświadczeniu napisanym przez 
mamę ucznia błędnie wpisano cenę podręcznika do techniki (10,50 zł zamiast 
39 zł24). Przez przeoczenie błąd ten nie został poprawiony w oświadczeniu. 
(dowód: akta kontroli str. 34, 145-203, 514) 

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

1. Cztery wnioski (jeden z 2012 r. dotyczący ucznia klasy IV i trzy z 2013 r. 
dotyczące uczniów klasy II) zostały nienależycie zweryfikowane. Wnioskodawcy do 
dochodu rodziny nie wliczyli wszystkich przychodów wynikających z załączonych do 
wniosków dokumentów (zaświadczeń, kserokopii decyzji przyznających świadczenia 
rodzinne), tj. zasiłku rodzinnego lub zasiłku dla bezrobotnych i dodatku z tytułu 
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej lub wypłacanego przez powiatowy 
urząd pracy stypendium (stażu) lub zasiłku udzielonego na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej. Osoba, która weryfikowała wnioski, nie dokonała korekty 
podanych we wniosku kwot. (dowód: akta kontroli str. 145-203) 

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia z 2012 r. i § 3 ust. 4 rozporządzenia z 2013 r., 
pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie 
przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły 
podstawowej.  
Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za dochód uważa się sumę 
miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub  
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez 
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 
pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ubezpieczenia społeczne 
określone w odrębnych przepisach.  
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Dyrektor Szkoły oraz [...]25, 
sekretarz Szkoły, która dokonywała wstępnej weryfikacji wniosków. Dyrektor Szkoły 
wyjaśniła, że popełnione błędy były niezamierzone i nie wpłynęły na 
zakwalifikowanie danej osoby do otrzymania wsparcia finansowego. (dowód: akta 
kontroli str. 34, 214-216) 

2. W roku szkolnym 2013/2014 udzielono wsparcia uczniowi klasy IV z zespołem 
Aspergera, który nie spełniał wymogów określonych w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
z 2013 r. Wysokość udzielonej pomocy wynosiła 325 zł. (dowód: akta kontroli  
str. 148-153) 
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z 2013 r., pomoc w formie dofinansowania 
zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego 

                                                      
24 Według wyjaśnień Dyrektora Szkoły, taka cena była wykazywana w innych fakturach za podręcznik do 
techniki.  

25 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach dokonała wyłączenia danych osobowych na podstawie art. 5 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), 
ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom 
rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III lub V szkoły 
podstawowej. Stosowanie do § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, powyższa pomoc jest 
udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona powyżej – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że przyznając dofinansowanie ww. uczniowi kierowano 
się zarówno przekonaniem, iż orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez 
względu na rodzaj schorzenia, uprawnia do otrzymania wsparcia finansowego, jaki  
i dobrem dziecka, jego trudną sytuacją rodzinną i jego problemami zdrowotnymi. 
Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na zakup podręczników podjęto – jak 
podała Dyrektor Szkoły – po konsultacji z pracownikiem Urzędu. (dowód: akta 
kontroli str. 213) 

3. W roku szkolnym 2012/2013 nie wyegzekwowano od matki ucznia ubiegającego 
się o pomoc w oparciu o kryterium pozadochodowe dołączenia do wniosku 
uzasadnienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 rozporządzenia z 2012 r. Nie uczyniono 
tego, ponieważ – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Szkoły – Szkoła posiadała 
orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
pedagog szkolny i wychowawca klasy znali trudną sytuację materialną rodziny 
(matka samotnie wychowuje syna, nie pracuje ze względu na konieczność stałej 
opieki nad dzieckiem, ponosi duże koszty w związku z leczeniem dziecka). (dowód: 
akta kontroli str. 145-147, 213) 

Zgodnie z ww. przepisem, w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym 
mowa w § 2 ust. 5 i 7, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów 
– należy dołączyć uzasadnienie. 

4. Od siedmiu wnioskodawców, którzy złożyli oświadczenia o zakupie 
podręczników, nie wyegzekwowano wymaganej § 7 ust. 6 rozporządzenia z 2012 r. 
oraz § 9 ust. 7 rozporządzenia z 2013 r. informacji o rozliczeniu wydatków tylko  
w ramach Programu. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że wynikało to z przeoczenia. 
(dowód: akta kontroli str. 34, 166, 179, 181, 200-203) 

5. Trzem uczniom klasy V dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych nieujętych 
w Wykazie podręczników dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej do 
użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających nową 
podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół26. Dofinansowanie dotyczyło: ćwiczeniówek do 
przyrody, matematyki i historii na rok szkolny 2013/2014, stanowiących uzupełnienie 
do podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego na podstawie rozporządzenia 
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników oraz podręczników i/lub ćwiczeniówek do nauki religii na rok szkolny 
2013/2014. Jednemu z ww. uczniów zwrócono środki za zakup atlasu do przyrody. 
Powyższe pomoce, poza ćwiczeniówką do historii, były wyszczególnione  
w szkolnym zestawie podręczników na rok szkolny 2013/201427. (dowód: akta 
kontroli str. 148-153, 178, 180, 182, 183, 217-222) 

                                                      
26 http://www.men.gov.pl/podreczniki. 

27 Zestaw podręczników szkolnych na rok 2013/2014 ustalono uchwałą nr 3/2012/2013 Rady Pedagogicznej 
Szkoły z 12 czerwca 2013 r. 
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Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z 2013 r., pomoc finansowa w ramach 
Programu przeznaczona jest na zakup podręczników do kształcenia ogólnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania. Podręczniki i ćwiczeniówki do nauki religii nie stanowią tego typu 
podręczników. 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  
1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach28, 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. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że zatwierdzone do użytku w Szkole ćwiczeniówki do 
przyrody, matematyki oraz podręcznik do religii i atlas do przyrody traktowane są na 
równi z podręcznikami. Są one niezbędne do realizacji podstawy programowej. (…). 
W poprzednich latach dofinansowywano zakup podręczników uczniom klas 1-3, 
gdzie w skład pakietu wchodziły zarówno podręczniki, jak i ćwiczeniówki. W związku 
z tym, podobnie potraktowano zestaw podręczników do klasy IV i V. (dowód: akta 
kontroli str. 34) 

Łącznie ww. uczniom udzielono dofinansowania w wysokości 975 zł (3 x 325 zł). 
Koszt zakupu podręczników, po odliczeniu pomocy dydaktycznych nieznajdujących 
się w Wykazie podręczników dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej do 
użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, uwzględniających 
nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół, wyniósł ogółem 671,64 zł (200,37 zł + 
234,70 zł + 236,57 zł). Zatem niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystano 303,36 zł. 
(dowód: akta kontroli str. 148-153, 178, 180, 182, 183, 217-222) 

1. Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, uzasadnione jest, w związku z art. 169  
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych29, 
poinformowanie przez Dyrektora Szkoły organu prowadzącego o wykorzystaniu 
części dotacji w kwocie 628,36 zł niezgodnie z przeznaczeniem, celem 
dokonania zwrotu do budżetu państwa. 

2. NIK zwraca uwagę na niesłuszność stanowiska Dyrektora Szkoły 
prezentowanego w złożonych w trakcie kontroli wyjaśnieniach, iż pomoc 
finansowa na zakup podręczników udzielana będzie osobom spełniającym 
więcej niż jedno kryterium pozadochodowe. Spełnienie jednego z kryteriów  
z wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się 
o pomoc finansową na zakup podręczników w ramach Programu. Przyjęcie 
powyższego stanowiska przez Dyrektora nie spowodowało ograniczenia  
w przyznawaniu wsparcia uprawnionym uczniom w badanym okresie. 

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

4. Działania związane z analizą efektów programu 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Programu 
otrzymało 23 uczniów z 287 rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013  
w klasach uprawnionych do wsparcia (8%) i 35 uczniów z 295 rozpoczynających 

                                                      
28 Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm. 

29 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
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naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach uprawnionych do wsparcia30 (11,9%), 
z tego odpowiednio: 13% (10 z 77) i 16,7% (12 z 72) uczniów klas pierwszych ze 
względu na kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy  
o świadczeniach rodzinnych, 5,2% (11 z 210) i 5,4% (12 z 223) uczniów 
wymienionych w Programie, z wyłączeniem uczniów klas pierwszych, ze względu na 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej oraz 1% (2 z 210) i 0,5% (1 z 223) uczniów wymienionych w Programie, 
z wyłączeniem uczniów klas pierwszych, poza kryterium dochodowym, ze względu 
na przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. (dowód: akta kontroli 
str. 11-13) 

Osoby, którym udzielono powyższego wsparcia w roku szkolnym 2012/2013, 
stanowiły 23,7% uczniów uprawnionych31 do tej pomocy. Uczniowie, którzy otrzymali 
pomoc finansową na zakup podręczników w roku szkolnym 2013/2014 stanowili 
33% uczniów uprawnionych32 do tej pomocy. (dowód: akta kontroli str. 11-13, 132-
144) 

Przy zakupie książek – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Szkoły – uczniowie nie 
korzystali z dofinansowania innego niż oferował Program. (dowód: akta kontroli  
str. 38) 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła również, że nie sporządzono analizy wykorzystania 
środków na dofinansowanie zakupu podręczników, ponieważ Szkoła otrzymała 
środki finansowe, które pokryły zapotrzebowanie w całości. Wszyscy rodzice, którzy 
ubiegali się o dofinansowanie w ramach Programu otrzymali to wsparcie. (dowód: 
akta kontroli str. 7)  

Orientacyjny koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, obowiązujących 
w roku szkolnym 2013/201433 do klas I-III wynosił od 278 zł do 327,9 zł (wartość 
pomocy dla tych uczniów to 225 zł), do klas V – 285,1 zł (wartość pomocy dla tych 
uczniów to 325 zł). Zdaniem Dyrektora Szkoły, poziom dofinansowania jest 
zadowalający, a realizacja Programu przyniosła spodziewane efekty w odniesieniu 
do Szkoły. (dowód: akta kontroli str. 38, 221, 222 ) 

Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że skuteczność Programu zweryfikowano 
poprzez sprawdzenie przez wychowawców klas stanu posiadania wymaganych 
podręczników i w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 wszyscy uczniowie 
posiadali wymagane przez Szkołę podręczniki. (dowód: akta kontroli str. 38) 

Wyniki analizy ankiet wypełnionych przez 30 nauczycieli i wychowawców wskazują, 
że rodzice wyrażali zainteresowanie Programem, informacja o nim była 
powszechna34, a poziom dofinansowania oraz wszystkie założenia Programu, 
według 56,7% pytanych, pozwalały na lepsze zaopatrzenie w podręczniki. W ocenie 
26,7% nauczycieli, raczej łatwo jest dostać dofinansowanie, a 33,3% nauczycieli nie 
potrafiło określić stopnia trudności uzyskania dofinansowania. Wśród zgłaszanych 
trudności ankietowani wymieniali najczęściej: konieczność wydatkowania najpierw 
własnych środków (21,9%), konieczność posiadania rachunków (14%) i trudności  

                                                      
30 Wsparcie otrzymał również jeden uczeń z klasy IV, nieuprawniony do skorzystania z pomocy w ramach 
Programu. 

31 Według posiadanych przez pedagoga szkolnego informacji o sytuacji wychowawczej klas, uprawnionych do 
skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013 było 97 uczniów . 

32 Według posiadanych przez pedagoga szkolnego informacji o sytuacji wychowawczej klas, uprawnionych do 
skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników w roku szkolnym 2013/2014 było 106 uczniów. 

33 Według cen podanych na stronach internetowych wydawnictw. 

34 Wśród najpowszechniejszych kanałów informacyjnych badani wymienili informację na szkolnej tablicy 
ogłoszeń (21,6%), informację skierowaną do uczniów przez nauczycieli lub wychowawców (18,6%) oraz do 
rodziców na zebraniach szkolnych (28,4%). 
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w skompletowaniu wymaganych dokumentów (14%). Zdaniem nauczycieli, niektóre 
rodziny nie skorzystały z Programu, mimo że spełniały wymagane kryteria, 
ponieważ m.in.: zbyt wiele napotkali barier i wymogów formalnych (14,5%), nie 
chcieli ujawnić trudnej sytuacji (16,4%), korzystają z innych form pomocy,  
a dofinansowanie uzyskane w ramach Programu mogłoby obniżyć inne świadczenia 
(14,5%) oraz są rodzice, którzy zaopatrzenie w podręczniki scedowali na szkołę 
(16,4%).  Rezultaty działania Programu zostały przeciętnie ocenione przez rodziców 
uczniów uprawnionych. Większość rodziców biorących udział w ankiecie (71,3%) 
wiedziała o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w 
ramach Programu. Rodzice dowiedzieli się o ww. możliwości od wychowawcy lub 
nauczyciela dziecka (24,2%), od sąsiadów, znajomych oraz rodziny (21,2%),  
z mediów (18,2%) i ze szkolnej tablicy ogłoszeń (12%). Dla 68% rodziców 
informacja o możliwości skorzystania z Programu była jasna i czytelna.  
Spośród respondentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie, 45,7% nie miało 
problemów z ich wypełnieniem, 28,6% miało problem z obliczeniem dochodów, 20% 
ze skompletowaniem dokumentów. 
Powodem skorzystania z dofinansowania w ramach Programu były przede 
wszystkim niskie dochody (54,1%), bezrobocie lub trudna sytuacja materialna 
(32,4%). Jako przyczynę nieskorzystania z pomocy finansowej w ramach Programu, 
69,3% rodziców wskazało, iż rodzina nie spełnia kryterium dochodowego. Wśród 
innych ważnych powodów uniemożliwiających skorzystanie z dofinansowania  
w ramach Programu, wskazywanych przez rodziców znalazły się: brak informacji lub 
niejasna informacja, zbyt długie oczekiwanie na zwrot poniesionych kosztów oraz 
złożone procedury składania wniosków niewspółmierne do korzyści finansowych. 
(dowód: akta kontroli str. 230-513) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli35, wnosi o podjęcie działań mających na celu prawidłową 
realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (w przypadku jego uchwalenia 
w kolejnych latach), poprzez: 

− rzetelne weryfikowanie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników; 

− egzekwowanie od wnioskodawców wszystkich wymaganych przepisami prawa 
dokumentów potwierdzających uprawnienia do skorzystania z pomocy  
w ramach ww. programu; 

− udzielanie pomocy finansowej na zakup podręczników dopuszczonych do 
refundacji w ramach ww. programu osobom spełniającym kryteria określone  
w przepisach prawa, ustalających warunki realizacji tego programu. 

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

                                                      
35 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 

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 i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

 

Kielce, dnia      kwietnia 2014 r. 
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