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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. 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. 

Kontrolerzy 1. Violetta Nowak, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 86705 z dnia  
13 lutego 2014 r. 

2. Marzena Baradziej, starszy inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr 86703  
z dnia 7 lutego 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego 56, 27-500 Opatów (dalej: Szkoła). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

Tomasz Świątek, Dyrektor Szkoły od 2 maja 2013 r., poprzednio od 1 lipca 2012 r. 
pełniący obowiązki Dyrektora Szkoły (dowód: akta kontroli str. 5-9) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji rządowego programu 
Wyprawka szkolna (dalej: Program2). 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 
 prowadzenie aktywnej i różnorodnej kampanii informacyjnej na temat możliwości 

skorzystania z Programu i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta  
i Gminy w Opatowie (dalej: Urząd, UMiG), 

 podejmowanie działań mających na celu zwiększenie odbioru Programu 
poprzez rzetelną diagnozę potrzeb materialnych uczniów, prowadzoną przez 
pedagoga szkolnego we współpracy z wychowawcami.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
 niedokonywaniu przez Dyrektora Szkoły merytorycznej weryfikacji złożonych 

wniosków w celu sporządzenia list uczniów uprawnionych do uzyskania 
wsparcia, 

 błędnej kwalifikacji jako uprawnionych do uzyskania dofinansowania, w oparciu  
o kryterium związane z niepełnosprawnościami, dwóch uczniów w 2012 r. oraz 
jednego w 2013 r. 

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

 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Program w 2012 r. i 2013 r. został skierowany m.in. do uczniów, którzy kontynuują 
naukę według nowej podstawy programowej, zatem po raz pierwszy objął także 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy pierwsze w 2012 r. i drugie w 2013 r.). 
Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługiwało w kontrolowanym okresie: 
 uczniom spełniającym kryterium dochodowe3, tj. gdy dochód netto na jedną 

osobę w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał  
w 2012 r. – 351 zł netto, a w 2013 r. – 456 zł; 

 uczniom klas pierwszych pochodzących z rodzin, w których dochód4 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, tj. 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). 

Pomoc skierowano także do uczniów niepełnosprawnych5 (podstawą do 
skorzystania z pomocy było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).  

W kontrolowanym okresie Szkoła prowadziła aktywną i różnorodną kampanię 
informacyjną na temat możliwości skorzystania przez uczniów z dofinansowania do 
zakupu podręczników w ramach Programu. Wykorzystano następujące formy 
przekazu: ustną informację kierowaną do uczniów przez Dyrektora Szkoły na 
początku i pod koniec roku szkolnego oraz przez wychowawców podczas zajęć 
lekcyjnych, ogłoszenie wywieszone w okresie wakacyjnym na drzwiach głównego 
wejścia do szkoły, tablicę ogłoszeń, stronę internetową szkoły6. W sekretariacie 
Szkoły oraz w gabinecie pedagoga szkolnego utworzono punkty informacyjne,  
w których udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków. Pedagog szkolny docierał 
także ze zindywidualizowaną informacją do wytypowanych przez siebie uczniów7  
i zapoznawał wychowawców klas z Programem.  
Szkoła informowała o uprawnieniach do pomocy w zakupie podręczników w oparciu 
o wszystkie kryteria. Informacja na tablicy ogłoszeń i na drzwiach Szkoły określała 
m.in., że o pomoc mogą ubiegać się rodziny niespełniające kryterium dochodowego, 
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji i odsyłała do strony internetowej UMiG, 
na której szczegółowo sprecyzowano ustawowy katalog przypadków 
uprawniających do skorzystania z Programu. W roku szkolnym 2012/2013, 
uczniowie klas pierwszych poinformowani zostali o możliwości skorzystania  
z Programu podczas zajęć lekcyjnych w dniach 4 i 5 września 2012 r. (dowód: akta 
kontroli str. 14-32)  

                                                      
3 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.). 
4 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). 
5 Słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniów  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, a w 2013 r. także z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
6 Umieszczona wyłącznie w roku szkolnym 2013/2014, dedykowana uczniom i ich rodzicom. 
7 Uprawnionych m.in. z uwagi na fakt posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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W 2012 r. Dyrektor Szkoły – jak wynika z jego wyjaśnień – nie otrzymał od 
burmistrza miasta i gminy Opatów (dalej: Burmistrz), w związku z komunikatem 
świętokrzyskiego kuratora oświaty z 20 września 2012 r., informacji na temat 
możliwości dodatkowego wnioskowania o środki finansowe na realizację Programu 
w terminie do dnia 25 września 2012 r. Dlatego też uczniowie i ich rodzice nie zostali 
poinformowani o możliwości późniejszego ubiegania się o dofinansowanie. (dowód: 
akta kontroli str. 250, 252)  
Szkoła udostępniała formularze wniosków8 wraz z instrukcją o sposobie 
wypełniania. Informację o zasadach rozliczania zakupu podręczników i terminie 
zwrotu wydatkowanych kwot rodzice otrzymali w formie pisemnej od pracownika 
UMiG, informowani byli także przez pracownika Szkoły w momencie składania 
wniosku. (dowód: akta kontroli str. 244, 292) 
W trakcie prowadzonej kampanii informacyjnej na temat Programu, Szkoła nie 
zwracała uwagi rodziców na fakt, że dofinansowaniu podlegają wyłącznie 
podręczniki do kształcenia ogólnego. Na stronie internetowej Szkoły udostępniono 
listę podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym w każdej klasie9.  
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że Szkoła nie podkreślała, że dofinansowaniu 
podlegają wyłącznie podręczniki kształcenia ogólnego ponieważ weryfikacja 
wniosków, wypłacanie i rozliczanie dofinansowania (…) przeprowadzane było  
w UMiG Opatów. (dowód: akta kontroli str. 167-236, 240, 244) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Zdaniem NIK, niekompletna informacja dotycząca rodzaju podręczników 
podlegających dofinansowaniu, w zestawieniu z opublikowanymi listami 
obowiązujących podręczników, spowodowała ryzyko przedstawienia przez rodzica 
do dofinansowania takich książek, które nie są nim objęte.  

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

2. Działania związane z wnioskowaniem o środki 

W roku szkolnym 2012/2013 w klasach pierwszych pedagog szkolny przeprowadził 
diagnozę środowiska rodzinnego uczniów, z wykorzystaniem przygotowanego  
w szkole kwestionariusza osobowego. W wyniku analizy, sporządził roboczą listę 
uczniów, kwalifikujących się do objęcia pomocą, w tym także pomocą materialną. 
Lista została zweryfikowana w trakcie konsultacji z wychowawcami i podczas 
indywidualnych rozmów z uczniami. W odpowiedzi na rozpoznane potrzeby, podjęto 
odpowiednie działania wspierające. Formy udzielonej pomocy i osoby 
zakwalifikowane wpisano do dziennika pedagoga szkolnego. W kontrolowanym 
okresie, pedagog prowadził konsultacje z wychowawcami w celu wytypowania 
uczniów mogących skorzystać także z pomocy w formie dofinansowania zakupu 
podręczników. (dowód: akta kontroli str. 33-40, 43-44)  
Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że dotarcie z informacją o Programie do 
wszystkich kwalifikujących się do objęcia nim możliwe było w miesiącu czerwcu  
i dotyczyło kolejnego roku szkolnego, ale pełną wiedzę o sytuacji materialnej  
i życiowej uczniów uzyskano w roku szkolnym 2012/2013 pod koniec września.  
W opinii Dyrektora, terminarz programu nie sprzyja jego realizacji. (dowód: akta 
kontroli str. 242-243) 
Listy uprawnionych do otrzymania dofinansowania zakupu podręczników 
sporządzono na podstawie wstępnie zweryfikowanych wniosków, składanych przez 

                                                      
8 Formularz wniosku stanowił załącznik do zarządzenia burmistrza miasta i gminy Opatów Nr 221/2012 z dnia  
9 lipca 2012 r. (dalej: zarządzenie Nr 221/2012) w roku szkolnym 2012/2013 oraz do zarządzenia Nr 416/2013  
z dnia 18 lipca 2013 r. (dalej: zarządzenie Nr 416/2013) w roku szkolnym 2013/2014. 
9 Lista zawiera zestawienie wszystkich wymaganych podręczników oraz materiałów pomocniczych, kart pracy, 
atlasów, zeszytów ćwiczeń, a także podręczników do kształcenia zawodowego. 
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rodziców uczniów do Dyrektora Szkoły, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników10 (dalej: rozporządzenie  
z 2012 r.) i § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013 r.  
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników i materiałów dydaktycznych11 (dalej: rozporządzenie z 2013 r.). 
(dowód: akta kontroli str. 237-238, 244-245) 
W toku kontroli nie stwierdzono faktu odrzucenia złożonego wniosku. Z wyjaśnień 
Dyrektora Szkoły wynika, iż wnioski po terminie określonym przez Burmistrza  
w zarządzeniach12 (tj. odpowiednio 6 września 2012 r. i 4 września 2013 r.) nie były 
przyjmowane. (dowód: akta kontroli str. 151-161, 243, 245-248)  
W maju 2012 r., tj. w terminie określonym w harmonogramie realizacji Programu 
(podanym w załączniku do uchwały z 2012 r.) w Szkole nie dokonywano 
oszacowania liczby uczniów rozpoczynających naukę i uprawnionych do 
skorzystania z Programu. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013 w ramach 
wstępnej analizy przeprowadzonej w lipcu, do dofinansowania zgłoszono ośmiu 
uczniów w oparciu o kryterium dochodowe i 10 w oparciu o kryterium związane  
z niepełnosprawnościami. Nie szacowano liczby uprawnionych na podstawie 
kryterium pozadochodowego. (dowód: akta kontroli str. 41-64)  
Z dofinansowania skorzystało 16 uczniów w oparciu o kryterium dochodowe, trzech 
w oparciu o kryterium związane z niepełnosprawnościami, a także siedmiu uczniów 
na podstawie kryterium pozadochodowego. W kolejnym roku szkolnym Dyrektor 
posiadał wiedzę na temat potrzeb materialnych uczniów uprawnionych do ubiegania 
się o dofinansowanie do zakupu podręczników w oparciu o przeprowadzoną 
diagnozę i liczbę beneficjentów Programu z 2012 r. W ramach wstępnej analizy 
potrzeb, w czerwcu 2013 r., oszacował 20 uprawnionych do wsparcia na  
podstawie kryterium dochodowego, 10 – pozadochodowego oraz siedmiu w związku  
z niepełnosprawnościami. Pomocą objęto 50% uczniów zgłoszonych według 
kryterium dochodowego, 30% poza kryterium dochodowym i 28% według kryterium 
związanego z niepełnosprawnością. (dowód: akta kontroli str. 163-166, 242, 249-
250) 
Rozbieżności pomiędzy liczbą szacowaną a liczbą tych, którzy otrzymali wsparcie,  
w ocenie Dyrektora Szkoły wynikają m.in. z poprawy sytuacji finansowej rodziny  
i korzystania z innych form pomocy13. Dyrektor wskazał także na krótki okres 
składania wniosków po rozpoczęciu roku szkolnego (odpowiednio cztery dni 
robocze – w 2012 r. i trzy w 2013 r.). Ponadto w kontrolowanej jednostce jedna  
z beneficjentek Programu zmieniła szkołę, a dwóch uprawnionych odmówiło 
korzystania z pomocy. (dowód: akta kontroli str. 36, 242-243) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedokonywaniu przez Dyrektora 
Szkoły merytorycznej weryfikacji złożonych wniosków w celu sporządzenia 
i  przekazania Burmistrzowi list uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, 
o  których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia z 2012 r. oraz § 6 ust. 1 
rozporządzenia z 2013 r. 

W Szkole dokonywano jedynie wstępnej weryfikacji wniosków pod względem ich 
terminowości oraz kompletności i na tej podstawie Dyrektor sporządzał listę uczniów 
uprawnionych. Dane zawarte w formularzu przez wnioskodawcę stanowiły podstawę 
do zakwalifikowania wniosku do jednego z trzech kryteriów. Oryginały wniosków 
wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną oraz listy uprawnionych 
przekazywano do UMiG w terminach złożenia wniosków określonych  

                                                      
10 Dz. U. z 2012 r. , poz. 706. 
11 Dz. U. z 2013 r., poz. 818. 
12 Nr 221/2012 i 416/2013. 
13 Stypendium z ośrodka pomocy społecznej, stypendium o charakterze naukowo-socjalnym z Fundacji Domy 
Wspólnoty Chleb Życia, które uczniowie mogli przeznaczać na dowolny cel, w tym także na podręczniki. 
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w zarządzeniach nr 221/2012 i 416/2013. Faktyczna, merytoryczna weryfikacja 
wniosku dokonywana była przez pracownika UMiG. Z analizy kopii wniosków 
znajdujących się w Szkole wynika, że były one w Urzędzie poprawiane  
i uzupełniane. Powyższe wskazuje na nierzetelność ich wstępnej weryfikacji, co 
potwierdzają także sporządzone na wniosek pracownika UMiG rozpatrującego 
wnioski w dniu 20 września 2012 r. korekty do list uprawnionych, związane  
z przesunięciami trzech uprawnionych pomiędzy grupą uzyskującą pomoc ze 
względu na kryterium dochodowe a grupą otrzymującą wsparcie ze względu na 
kryterium pozadochodowe. Odpowiedzialny za powyższą nieprawidłowość Dyrektor 
Szkoły wyjaśnił, że od momentu wejścia programu Wyprawka szkolna do szkół 
ponadgimnazjalnych UMiG Opatów zobowiązał szkołę jedynie do przyjmowania 
wniosków. 
Powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Przepisy rozporządzeń  
z 2012 r. i 2013 r. zobowiązują dyrektorów szkół do sporządzania list uprawnionych 
do pomocy . W celu stwierdzenia istnienia uprawnienia do skorzystania z Programu 
niezbędna jest weryfikacja merytoryczna wniosku. (dowód: akta kontroli str. 237-
238, 244-245).  

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

3. Procedury i działania związane z wypłatą pomocy 

Statut Szkoły14 obowiązujący od 1 września 2013 roku (a także statut w brzmieniu 
obowiązującym przed tą datą) określał formy opieki i pomocy uczniom, którym  
z przyczyn losowych lub rodzinnych potrzebna była pomoc i wsparcie. W Szkole 
opracowano Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom w Zespole Szkół 
nr 1 w Opatowie, który obowiązywał od sierpnia 2013 r. Nie opracowano formalnych 
procedur w zakresie opiniowania wniosków o dofinansowanie poza kryterium 
dochodowym. W roku szkolnym 2013/2014 Dyrektor powołał do oceny takich 
wniosków Szkolną Komisję do Spraw Pomocy Materialnej. W dniu 4 września  
2013 r. komisja, w obradach której uczestniczył pedagog szkolny (posiadający dobre 
rozeznanie w sytuacji finansowej i rodzinnej uczniów) pozytywnie zaopiniowała 
wnioski o dofinansowanie do podręczników złożone poza kryterium dochodowym. 
(dowód: akta kontroli str. 95-118) Szkoła działała w oparciu o zarządzenia wydane 
przez Burmistrza, regulujące kwestie dotyczące Programu. Istniejące procedury,  
w szczególności terminy określone przez Burmistrza, w ocenie Dyrektora Szkoły nie 
pozwalały wszystkim zainteresowanym na złożenie kompletnych wniosków po 
rozpoczęciu roku szkolnego. Dyrektor wyjaśnił, iż nie wnioskował o przedłużenie 
ww. terminów gdyż uznał, że wydane zarządzenia wskazują termin ostateczny. 
(dowód: akta kontroli str. 65-94, 250, 252-253) 

Wnioski do Dyrektora Szkoły składali rodzice uczniów. Na podstawie 
przeprowadzonej wstępnej weryfikacji, Dyrektor zakwalifikował do dofinansowania 
wszystkie złożone wnioski, tj. 26 w 2012 r. oraz 15 w 2013 r. Merytoryczna 
weryfikacja uprawnień wnioskodawców według kryterium dochodowego i kryterium 
pozadochodowego miała miejsce w UMiG. Z uwagi na nieprawidłową kwalifikację 
uczniów na listach uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego  
i pozadochodowego, przekazanych do UMiG 6 września 2012 r., Dyrektor przesłał 
korekty tych list w dniu 20 września 2012 r. Ogólna liczba osób, których 
zakwalifikowano jako uprawnionych nie uległa zmianie. Zwrotu dofinansowania do 
zakupu podręczników dokonywał Burmistrz, zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia  
z 2012 r. i § 9 ust. 4 rozporządzenia z 2013 r. Z przepisów tych wynika, że  
w przypadku szkół ponadgimnazjalnych koszty zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym specjalnego, zwraca burmistrz, właściwy ze względu na siedzibę 

                                                      
14 Uchwalony w dniu 6 grudnia 2012 r. uchwałą rady pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie. 
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szkoły. (dowód: akta kontroli str. 63-64, 119, 121, 123-125, 129-130, 151-162, 244, 
237-238) 
Z analizy kopii wniosków wynika, że wnioski składane przez rodziców uprawnionych 
uczniów w 2012 r. były rozbudowane i wypełniane w segmentach dotyczących 
wszystkich kryteriów udzielania pomocy. Wszyscy wnioskodawcy, także ci, którzy 
mogli być zwolnieni z tego obowiązku, udokumentowali swoją sytuację materialno-
życiową. (dowód: akta kontroli str. 133-157) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprawidłowej kwalifikacji przez 
Dyrektora Szkoły uczniów jako uprawnionych do pomocy w oparciu o kryterium 
związane z niepełnosprawnościami. 
Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia z 2012 r. i § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia  
z 2013 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom: 1) słabowidzącym,  
2) niesłyszącym, 3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-3 – posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  
ust. 3 ustawy. o systemie oświaty (...), a w 2013 r. także uczniom z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
W roku szkolnym 2012/2013 Dyrektor zakwalifikował jako uprawnionych do pomocy 
w oparciu o kryterium związane z niepełnosprawnościami dwóch uczniów, którzy nie 
posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nieprawidłowa 
kwalifikacja dotyczyła dwóch z trzech wniosków złożonych w oparciu o to kryterium. 
W jednym przypadku uczniowi wydano orzeczenie w dniu 12 grudnia 2012 r. (tj. po 
upływie określonego w harmonogramie15 realizacji Programu terminu wypłaty 
środków), drugi uczeń – do dnia kontroli nie doręczył do Szkoły ww. orzeczenia. Jak 
wynika z wyjaśnień odpowiedzialnego za powyższą nieprawidłowość Dyrektora 
Szkoły, wynikła ona z błędnej interpretacji przepisów o rozszerzeniu odbiorców 
Programu o uczniów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
(dowód: akta kontroli str. 63-64, 124-125, 129-130,133-140, 150, 244)  
W roku szkolnym 2013/2014 Dyrektor ujął na liście uprawnionych do pomocy  
w oparciu o kryterium związane z niepełnosprawnością ucznia, który wprawdzie 
posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale niepełnosprawność nie 
kwalifikowała go do otrzymania wsparcia w ramach programu (uczeń 
niedosłyszący). Nieprawidłowa kwalifikacja dotyczyła jednego z dwóch wniosków 
złożonych w oparciu o to kryterium. Powyższe było działaniem niezgodnym z § 3 
ust. 2 rozporządzenia z 2013 r., pozwalającym na pomoc uczniom słabowidzącym, 
niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna  
z niepełnosprawności jest jedną z wyżej wymienionych. Z wyjaśnień 
odpowiedzialnego za powyższą nieprawidłowość Dyrektora Szkoły wynika, że 
wniosek ten został zakwalifikowany pomyłkowo na podstawie posiadanego 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. (dowód: akta kontroli str. 63-64,119, 
121, 123, 237-238) Orzeczenie to zostało ponadto nieprawidłowo wprowadzone do 
Systemu Informacji Oświatowej16 (jako uczeń słabowidzący). Dyrektor Szkoły 
wyjaśnił, że błąd wynika z oczywistej pomyłki i zostanie natychmiast skorygowany. 
Nieprawidłowość w systemie informatycznym skorygowano w toku kontroli. (dowód: 
akta kontroli str. 54, 63-64, 253, 260) 
Powyżsi wnioskodawcy – jak wynika z dokumentacji załączonej do wniosków  
z 2012 r. oraz wyjaśnień Dyrektora – byliby uprawnieni do wsparcia na podstawie 
innych kryteriów. (dowód: akta kontroli str. 133-140, 150) 

                                                      
15 Ujętym w załączniku do uchwały z 2012 r. 
16 Baza danych, zapewniająca zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 139, poz. 814 ze zm.) powszechny dostęp do informacji z zakresu oświaty. 
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Zdaniem NIK, sposób dokumentowania wniosków składanych w 2012 r. na 
podstawie kryterium pozadochodowego i związanego z niepełnosprawnościami 
wskazuje, że rozbudowany formularz mógł stanowić istotną barierę utrudniającą 
szerszy odbiór Programu. Nie wszystkie dostarczane przez wnioskodawcę 
dokumenty były bowiem niezbędne dla udokumentowania uprawnień.  

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

4. Działania związane z analizą efektów programu 

W Szkole nie przeprowadzono analizy wykorzystania środków na dofinansowanie 
zakupu podręczników z uwagi na brak informacji zwrotnej z UMiG o dokonanych 
wypłatach rodzicom uprawnionych uczniów.  

Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy uzyskał kopie list uczniów zakwalifikowanych 
do wypłaty dofinansowania17 za rok szkolny 2012/2013 oraz kopie pism do rodziców 
uczniów uprawnionych w ww. roku szkolnym18. Lista uczniów zakwalifikowanych do 
dofinansowania w roku szkolnym 2013/2014 została doręczona Dyrektorowi Szkoły 
w trakcie kontroli NIK. Powyższe informacje określały jedynie maksymalną kwotę 
pomocy przysługującą uczniom, określną w § 2 ust. 8 rozporządzenia z 2012 i w § 4 
rozporządzenia z 2013 r. Dyrektor nie posiadał informacji o kwotach faktycznie 
wypłaconej uczniom pomocy. (dowód: akta kontroli str. 119, 261-262, 292) 

Oszacowany przez wychowawców klas, w których uczniowie byli uprawnieni do 
wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 koszt zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej wynosił od 176 zł do 208 zł; w liceum 
ogólnokształcącym od 377 zł do 393 zł; w technikum od 239,50 zł do 292 zł. Poziom 
dofinansowania oferowany przez Program przekraczał koszt nabycia podręczników 
do kształcenia ogólnego. (dowód: akta kontroli str. 263-278, 287-291) 
Nie wszyscy uczniowie w klasach uprawnionych posiadali komplet podręczników do 
kształcenia ogólnego. Najlepiej wyposażoną w podręczniki do przedmiotów 
ogólnych była klasa druga liceum ogólnokształcącego. 14% uczniów nie posiadało 
podręcznika do nauki drugiego języka obcego (niemiecki lub rosyjski) oraz do języka 
polskiego. Do pozostałych przedmiotów ogólnych wszyscy uczniowie tej klasy 
posiadali podręczniki. W klasach drugich zasadniczej szkoły zawodowej najwięcej 
uczniów posiadało podręcznik do historii (od 69-87%), do języka polskiego (od 41-
81%) a najmniej – do informatyki (18-33% uczniów). W drugich klasach techników 
najwięcej uczniów posiadało podręcznik do matematyki (od 55-100%); geografii  
(93-100%); języka polskiego (69-89%); najmniej do języka angielskiego (55-84%). 
(dowód: akta kontroli str. 279-286) 
W ocenie Dyrektora, realizacja programu w Szkole nie przyniosła spodziewanych 
efektów. Wśród czynników wewnętrznych, na szczeblu szkolnym Dyrektor wymienił 
przede wszystkim: krótki termin wrześniowej realizacji Programu, ograniczony 
kontakt z rodzicami w szkołach ponadgimnazjalnych oraz fakt, że podręcznik do 
kształcenia ogólnego często obowiązuje przez dwa lata nauki. Wśród czynników 
zewnętrznych, Dyrektor Szkoły podkreślił brak dostatecznego nagłośnienia  
w ogólnodostępnych mediach w okresie wakacyjnym, zawiłe przepisy, 
niezrozumiałe dla odbiorców Programu, ograniczony katalog uprawnionych i brak 
dofinansowania podręczników do kształcenia zawodowego. (dowód: akta kontroli 
str. 294) 

W wyniku przeprowadzonego wśród wychowawców i nauczycieli badania 
ankietowego ustalono, że założenia Programu i poziom dofinansowania oceniono 

                                                      
17 Na tej podstawie uzyskano informację o udzieleniu wsparcia wszystkim wnioskodawcom. 
18 Pisma informowały o sposobie dokumentowania wydatków i ostatecznym terminie przedłożenia tych 
dokumentów. 
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przeciętnie (55% respondentów). Mimo iż informacja była powszechna19, a rodzice 
raczej zainteresowani Programem, w ocenie aż 28% nauczycieli, raczej trudno jest 
dostać dofinansowanie. Wśród zgłaszanych trudności ankietowani wymieniali 
najczęściej: skompletowanie wymaganych dokumentów (59%), konieczność 
wydatkowania na książki najpierw własnych środków (47%), konieczność 
posiadania rachunków i niezrozumienie procedur (po 34%). Ponad połowa 
respondentów wskazała, iż działania Szkoły ograniczyły się do przekazania 
informacji o możliwości skorzystania z Programu i zasadach ubiegania się o środki. 
Wśród przyczyn nieskorzystania z Programu mimo spełniania wymaganych 
kryteriów najczęściej wymieniano fakt, że rodzice spóźnili się ze złożeniem wniosku 
(72%). Połowa badanych wskazała, iż rodzice napotkali zbyt wiele barier i wymogów 
formalnych. Jedna czwarta ankietowanych określiła, że termin na złożenie wniosku  
i skompletowanie dokumentów był zbyt krótki. (dowód: akta kontroli str. 309-372) 
Rezultaty działania Programu zostały przeciętnie ocenione także przez rodziców 
uczniów uprawnionych. Prawie wszyscy badani (96%) posiadali wiedzę  
o możliwości skorzystania z Programu. Zastosowany katalog działań informacyjnych 
był skuteczny: rodzice uzyskali informacje m.in. od wychowawcy lub nauczyciela 
(72%), dziecka (27%), dyrektora i pedagoga szkolnego (17%), jednak dla 21% 
rodziców przekazana informacja była mało czytelna.  
Ponad połowa respondentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie (56%) nie 
miała problemów z ich wypełnieniem, 44% miało problem z obliczeniem dochodów, 
11% ze skompletowaniem dokumentów. Aż 44% badanych wypełniając wniosek, 
korzystało z pomocy rodziny, sąsiadów i znajomych. Wśród przyczyn 
nieskorzystania z Programu wymieniano brak uprawnień, tj. niespełnianie kryterium 
dochodowego (53% ankietowanych, którzy nie wnioskowali o pomoc) i związanego 
z niepełnosprawnością (15%).  
Respondenci podnosili następujące utrudnienia: konieczność wydania dużej kwoty 
na książki (13%), zbyt późna informacja lub jej brak (10%). Ponadto 9% 
niekorzystających z Programu korzysta z innych form pomocy.  
W ocenie rodziców największymi barierami w powszechnym odbiorze Programu 
były: złożone procedury składania wniosków, niewspółmierne do korzyści 
finansowych (ważne i przeciętnie ważne dla 59% badanych) oraz niejasna 
informacja (istotna przyczyna dla 45% ankietowanych). Ponad połowa badanych 
uznała, że są inni, którym ta pomoc należy się bardziej. Ponad połowa rodziców jako 
ważny i przeciętnie ważny powód niekorzystania z Programu wskazała fakt, iż nie 
kupuje dzieciom wszystkich podręczników. (dowód: akta kontroli str. 373-544) 

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 Kontroli20, wnosi o podjęcie działań mających na celu prawidłową 
realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (w przypadku jego uchwalenia 
w kolejnych latach), poprzez: 

 przekazywanie Burmistrzowi list uczniów uprawnionych do uzyskania 
dofinansowania zakupu podręczników, sporządzonych na podstawie 

                                                      
19 Wśród najpowszechniejszych kanałów informacyjnych badani wymienili stronę internetową (87%), informację 
skierowaną do uczniów przez nauczycieli lub wychowawców (84%) oraz do rodziców na zebraniach szkolnych 
(69%). 
20 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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przeprowadzonej weryfikacji wniosków w zakresie przysługujących uprawnień 
do otrzymania wsparcia, 

 właściwe kwalifikowanie do objęcia pomocą w ramach programu uczniów,  
w oparciu o kryterium związane z niepełnosprawnościami. 

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

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