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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

 
Okres objęty kontrolą 

P/17/027 - System awansu zawodowego nauczycieli 

 

Lata szkolne 2015/2016 – 2017/2018 (do czasu zakończenia kontroli NIK) oraz okres 
wcześniejszy, jeżeli ma wpływ na kontrolowaną działalność. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

Kontroler Arkadiusz Pawlik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/79/2017  
z 15 września 2017 r. [dowód: akta kontroli str. 1] 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach (dalej: Zespół lub ZSE), ul. Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Władysław Zaucha, Dyrektor ZSE (dalej: Dyrektor). Do 31 sierpnia 2017 r. Dyrektorem 
Zespołu była Aleksandra Szulc. [dowód: akta kontroli str. 2, 4] 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W latach 2015-2017 nauczyciele ZSE starający się o uzyskanie stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego spełnili wymagania określone w § 7 i § 8 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli2. Wprowadzone przez nich zmiany do procesu nauczania 
były trwałe, m.in. kontynuowano zadania realizowane w okresie poprzedzającym uzyskanie 
stopnia awansu zawodowego. Uzyskane w ramach awansu zawodowego kompetencje 
wpływały na jakość procesu nauczania oraz rozwój zawodowy nauczycieli. Wszyscy 
nauczyciele ZSE uczestniczyli w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w doskonaleniu 
zawodowym). 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 staże na stopnie nauczyciela mianowanego  
i dyplomowanego ukończyło 27 nauczycieli Zespołu. Uczestniczyli oni w obserwacji zajęć 
edukacyjnych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli z Zespołu. Wszyscy 
nauczyciele odbywający staże brali udział w doskonaleniu zawodowym. Dyrektor Zespołu 
zapewnił warunki do korzystania przez nich z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji oświatowych, jednakże nauczyciele  
z pomocy tej nie korzystali. 

Dyrektor ZSE przeprowadzał ewaluacje różnych obszarów działalności szkoły.  
W Zespole zapewniono warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli, jednakże 
nauczyciele w niewielkim stopniu korzystali z możliwości dofinansowania ww. doskonalenia 
ze środków organu prowadzącego. Dwóm nauczycielom wyliczono i wypłacono kwoty 
dofinansowania większe niż im przysługujące (łącznie o 1.204,80 zł). 

                                                      
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 Dz. U. poz. 393, dalej: rozporządzenie. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego 

Organem prowadzącym ZSE jest Miasto Kielce. Zespół tworzą Technikum, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa (ZSZ) i od roku szkolnego 2017/2018 – Branżowa Szkoła Zawodowa 
(BSZ) I stopnia (w miejsce ZSZ). W Technikum3 młodzież kształci się w następujących 
zawodach: technik elektronik, technik telekomunikacji, technik elektryk, technik informatyk  
i technik energetyk. W ZSZ4 (obecnie druga i trzecia klasa) i BSZ5 (pierwsza klasa) są to: 
elektryk, monter-elektronik6 i elektromechanik. W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych 
jest 108 nauczycieli, w tym 97 pełnozatrudnionych. Liczba nauczycieli stażystów  
i kontraktowych w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018 utrzymuje się na tym samym 
poziomie (odpowiednio: 5, 4, 3 i 14, 16, 15). Z roku na rok maleje liczba nauczycieli 
mianowanych (30, 26, 20) na rzecz nauczycieli dyplomowanych (58, 62, 70) [dowód: akta 
kontroli str. 6-18, 43, 226-227] 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 okres stażu na stopień nauczyciela  
mianowanego zakończyło siedmiu, a na stopień nauczyciela dyplomowanego 
20 nauczycieli. Badaniem w zakresie przebiegu stażu objęto próbę wybranych losowo 
(proporcjonalnie do ich udziału w badanej populacji) trzech nauczycieli odbywających staż 
na stopień nauczyciela mianowanego i siedmiu nauczycieli odbywających staż na stopień 
nauczyciela dyplomowanego. [dowód: akta kontroli str. 43] 

Badanie wykazało, że wszyscy nauczyciele uzyskali pozytywne oceny dorobku 
zawodowego za okres stażu, wystąpili z wnioskami o wszczęcie odpowiednio postępowania 
egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego i takie 
stopnie uzyskali. Do stażu każdorazowo dopuszczono nauczycieli po upływie wymaganego 
okresu pracy po uzyskaniu poprzedniego stopnia awansu, tj. zgodnie z art. 9d ust.4 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela7 (dalej: ustawa Karta Nauczyciela). 
Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na wyższy stopień awansu zawodowego spełniali 
warunek posiadania wymaganych dla ich stanowisk kwalifikacji zawodowych, tj. posiadali 
odpowiednie wykształcenie kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne. 
Plany rozwoju zawodowego zostały przez nauczycieli prawidłowo opracowane i spełniały 
wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela. Wszyscy objęci 
badaniem nauczyciele przedłożyli dyrektorowi Zespołu ww. plany wraz z wnioskiem  
o rozpoczęcie stażu w terminie wynikającym z § 3 ust. 1 rozporządzenia. Dyrektor ZSE 
wszystkie plany rozwoju zawodowego zatwierdził w terminie określonym w § 3 ust. 3 
rozporządzenia. Trzem nauczycielom odbywającym staż na stopień nauczyciela 
mianowanego (wszystkim objętym kontrolą) przydzielono właściwego opiekuna stażu. 
[dowód: akta kontroli str. 19-38, 187-215] 

W przypadku trzech nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego 
stwierdzono, że realizowali oni wszystkie zadania określone w § 7 ust. 1 i nabyli 
kompetencje określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia. Nauczyciele odbywający staż na 
stopień nauczyciela dyplomowanego realizowali wszystkie zadania określone w § 8 ust.1 
oraz nabywali kompetencje określone w § 8 ust. 2 pkt 1-3 i 5 rozporządzenia. Realizowali 
także wybrane zadania spośród wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia. Struktura 
wybieranych zadań do realizacji (próba siedmiu nauczycieli) przedstawia się następująco:  
 - lit. a: opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub 
postępowaniem w sprawach nieletnich (15 zadań); 

                                                      
3 33 oddziały, 953 uczniów. 
4 2 oddziały, 65 uczniów. 
5 1 oddział, 35 uczniów. 
6 Elektronik dla BSZ 
7 Zgodnie z art. 9d ust.4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.), staż na 
stopień nauczyciela mianowanego może się rozpocząć po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od poprzedniego 
awansu, a na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku. 
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 - lit. b: wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników (3); 
 - lit. c: poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (20); 
 - lit. d: uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie 
zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności 
posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym (2); 
 - lit. e: wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania  
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub 
innymi podmiotami (13); 
 - lit.f: uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (3). [dowód: akta kontroli 
str. 187-215, 405] 

Dyrektor ZSE dokonywał oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu na stopień 
nauczyciela mianowanego i dyplomowanego w terminie wynikającym z art. 9c ust. 6 ustawy 
Karta Nauczyciela. Wszystkie oceny były pozytywne, zawierały uzasadnienie oraz 
pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.  
Jednakże, dokonując oceny dorobku zawodowego (zarówno na nauczyciela mianowanego 
jak i dyplomowanego), dyrektor Zespołu nie indywidualizowała ocen dla poszczególnych 
nauczycieli (dotyczy to wszystkich 10 nauczycieli, którzy zostali objęci badaniem w zakresie 
przebiegu stażu) w przypadku pierwszych sześciu obszarów. Dyrektor szablonowo 
stwierdzała, że nauczyciel: prawidłowo zaplanował ścieżkę rozwoju zawodowego; 
umiejętnie realizował i modyfikował swój plan rozwoju zawodowego; prawidłowo 
dokumentuje swoje osiągniecia zawodowe; umie współpracować z rodzicami, uczniami, 
gronem pedagogicznym; umie rozwiązywać problemy, jakie powstają w trakcie pracy 
zawodowej; umie dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi. [dowód: akta 
kontroli str. 19-38] 

Dyrektor Szkoły Władysław Zaucha nie znał przyczyn dokonywania przez poprzedniego 
dyrektora zastosowanie ww. schematycznych ocen dorobku zawodowego nauczycieli. 
[dowód: akta kontroli str. 228, 230] 

Kolejne obszary oceny były już zindywidualizowane i dotyczyły m.in. podejmowanych przez 
poszczególnych nauczycieli przedsięwzięć wykraczających poza podstawowy zakres 
obowiązków, pełnionych funkcji i uczestnictwa w projektach edukacyjnych. [dowód: akta 
kontroli str. 19-42] 

Odbywającym staże zapewniono warunki określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia. Badani  
w zakresie przebiegu stażu nauczyciele obserwowali w okresie jego odbywania 67 zajęć 
prowadzonych przez innych, doświadczonych nauczycieli i przeprowadzili 80 zajęć 
otwartych dla innych nauczycieli.  

Nauczyciele mieli zapewnione warunki do udziału w formach kształcenia ustawicznego.  
Z możliwości tej skorzystało siedmiu.  
W trakcie odbywania stażu nauczyciele ukończyli różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, 
kursy kwalifikacyjne itp. Jeden z nich ukończył studia podyplomowe na kierunku 
Wychowanie do życia w rodzinie. Nauczyciele mieli też możliwość korzystania z pomocy 
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek i instytucji oświatowych, ale 
z pomocy tej nie korzystali. [dowód: akta kontroli str. 111-149, 178-182, 187-216, 359-367] 

Od stycznia 2015 r. dyrektor ZSE, lub inne osoby sprawujące funkcje kierownicze, 
przeprowadzili cztery obserwacje zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli  
z badanej próby w okresie odbywania stażu, co zostało udokumentowane w dzienniku 
elektronicznym. Dyrektor ZSE wyjaśnił, że brak udokumentowanych obserwacji z 2014 r. 
[dowód: akta kontroli str. 228-232, 240-241] 

Dyrektor Zespołu wyjaśnił, że Samorządowy Ośrodek Dokształcania Metodycznego  
i Nauczycieli w Kielcach (SODMiN) bezpłatnie organizuje pomoc metodyczną 
i merytoryczną dla nauczycieli odbywających staże na każdy stopień awansu zawodowego. 
Ponadto porady i pomoc można uzyskać w Miejskiej Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej w Kielcach (MPPP) i u pedagoga ZSE. Na początku roku szkolnego 
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2014/2015 odbył się cykl spotkań szkoleniowych dotyczących pracy z uczniem z zespołem 
Aspergera prowadzony przez doradcę metodycznego z SODMiN i MPPP. Inne formy 
współpracy z tymi placówkami nie zostały udokumentowane. Dyrektor także nie potrafił 
określić ile i jakie formy szkoleniowe, prowadzone przez pracowników poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, były zorganizowane w ZSE w latach szkolnych 2014/2015 
– 2016/2017. [dowód: akta kontroli str. 228-232] 

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji 
planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od zakończenia stażu. Nauczyciele składali 
sprawozdania pomiędzy 2 a 30 dniem, średnio 12. dnia po zakończeniu stażu. W przypadku 
trzech nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego zostały złożone 
projekty oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu. [dowód: akta kontroli str. 19-38] 

Dyrektor każdorazowo zasięgał opinii rady rodziców przed dokonaniem oceny dorobku 
zawodowego nauczycieli. Jednakże zgodnie z art. 9c ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela 
ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii rady rodziców. Rada rodziców powinna otrzymać zawiadomienie  
o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela (art. 9c ust. 7). Z powyższego 
wynika, że dyrektor szkoły zawiadamia radę rodziców w momencie, kiedy dokonuje już 
oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Tymczasem w przypadku 10 nauczycieli, którzy 
zostali objęci badaniem w zakresie przebiegu stażu, dyrektor w dziewięciu przypadkach 
wystąpił o opinię rady rodziców jeszcze przed złożeniem przez tych nauczycieli 
sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego. [dowód: akta kontroli str. 19-42] 

Władysław Zaucha wyjaśnił, że przypuszcza, iż poprzednia pani dyrektor dokonując oceny 
dorobku zawodowego nauczycieli wystąpiła o opinię rady rodziców jeszcze przed złożeniem 
przez tych nauczycieli sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego, ponieważ posiadała 
od tych nauczycieli informację, że po zakończeniu stażu takie sprawozdania niebawem 
złożą. Być może podyktowane to było terminami przepływu informacji „dyrektor – rada 
rodziców”. Pani dyrektor zawiadomiła radę rodziców po zakończeniu stażu przez nauczycieli 
(31 maja). [dowód: akta kontroli str. 228, 230] 

W ocenach dorobku zawodowego wskazano przesłanki uznania spełnienia przez 
ocenianego nauczyciela wymagań określonych dla uzyskania stopnia nauczyciela 
mianowanego (§ 7 rozporządzenia), bądź dyplomowanego (§ 8 rozporządzenia). [dowód: 
akta kontroli str. 19-38]  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Zdaniem NIK dokonując oceny dorobku zawodowego nauczycieli, należy każdorazowo ją 
indywidualizować w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że oceny tej dokonano rzetelnie  
i wnikliwie.  

Nauczycielom odbywającym staże na stopnie awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego zapewniono niezbędne warunki do przygotowania do 
uzyskania takiego awansu.  
Nauczyciele kończący staże w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 mieli możliwość 
obserwacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez innych doświadczonych nauczycieli. 
Zrealizowali przewidziane w ich planach rozwoju zawodowego formy kształcenia 
ustawicznego. Nauczyciele mieli też możliwość korzystania z pomocy poradni 
psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek i instytucji oświatowych, ale  
z pomocy tej nie korzystali. Nauczycielom kontraktowym odbywającym staż na stopień 
nauczyciela mianowanego, dyrektor ZSE przydzielił, jako opiekunów, nauczycieli 
dyplomowanych o specjalnościach nauczycielskich odpowiadających specjalności 
nauczyciela odbywającego staż. Wszyscy nauczyciele odbywający staże złożyli do 
dyrektora ZSE w wymaganym terminie sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego, potwierdzające realizację przyjętych planów rozwoju zawodowego. 
We wszystkich badanych przypadkach nauczyciele uzyskali pozytywne oceny dorobku 
zawodowego za okres stażu, uzasadnione ich faktycznym dorobkiem zawodowym, 
udokumentowanym w ramach czynności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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dyrektora szkoły. W uzasadnieniu tych ocen wykazano spełnienie przez nauczycieli 
wymagań dla uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
określonych odpowiednio w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia. Oceny dorobku 
zawodowego nauczycieli zostały sporządzone przez dyrektora Zespołu po zasięgnięciu 
opinii rady rodziców, a w przypadku nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela 
mianowanego, także po przedstawieniu projektu oceny przez opiekunów staży. 

Dyrektor Zespołu dokonał ocen dorobku zawodowego nauczycieli po odbyciu staży na 
stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, jednakże nie indywidualizował ocen 
dla poszczególnych nauczycieli (dotyczy to wszystkich 10 nauczycieli, którzy zostali objęci 
badaniem w zakresie przebiegu stażu). 

2. Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na 
działalność ZSE 

Zdaniem Dyrektora na skutek realizacji przez nauczycieli awansu zawodowego wzrasta ich 
zaangażowanie w życie szkoły i aktywizacja uczniów do pracy. Ponadto nauczyciele lepiej 
rozpoznają środowisko uczniowskie i podnoszą kwalifikacje zawodowe. Dyrektor nie miał 
wiedzy o tym, czy w Zespole diagnozowano w poprzednich latach wpływ awansu 
zawodowego nauczycieli na jakość pracy ZSE, nie została także przedstawiona 
dokumentacja w tym zakresie. [dowód: akta kontroli str. 228-232] 

Na podstawie analizy protokołów z zebrań rady pedagogicznej ZSE w okresie od 1 września 
2014 r. do 31 sierpnia 2017 r. stwierdzono, że dyrektor ZSE powoływał zespoły 
ewaluacyjne. W tematyce pracy tych zespołów nie uwzględniano wpływu awansu 
zawodowego nauczycieli na jakość pracy szkoły. Nadzór pedagogiczny polegał przede 
wszystkim na kontroli: pracy zespołów ewaluacyjnych, realizacji podstawy programowej pod 
kątem jakościowym, dokumentacji egzaminów poprawkowych oraz przeprowadzanych 
obserwacji dyrektorskich. W roku szkolnym 2016/2017 nadzór prowadzony był na podstawie 
priorytetów Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty i dotyczył monitorowania prawidłowości 
organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz realizacji kształcenia dualnego  
w ramach praktycznej nauki zawodu. [dowód: akta kontroli str. 242, 244-265]  

W dniach 19-20 grudnia 2016 r., wizytator z Kuratorium Oświaty, przeprowadził kontrolę 
doraźną w zakresie cząstkowej oceny pracy dyrektora, realizacji zadań dotyczących 
sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa 
oświatowego. Z protokołu tej kontroli wynika, że roczne plany nadzoru pedagogicznego 
opracowane na lata szkolne 2014/2015 – 2016/207 dyrektor ZSE przedstawił radzie 
pedagogicznej do 15 września danego roku szkolnego. Zawierają one przedmiot ewaluacji 
wewnętrznej, tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli 
przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, plan 
monitorowania wybranych obszarów pracy szkoły oraz formy wspomagania, tematykę 
szkoleń i narad dla nauczycieli. [dowód: akta kontroli str. 393-404] 

Badaniu poddano realizację przez nauczycieli działań na rzecz podniesienia jakości pracy 
szkoły w zakresie, jaki przewidziano w wymaganiach określonych odpowiednio w § 7 (dla 
nauczycieli mianowanych) i § 8 rozporządzenia (dla nauczycieli dyplomowanych). Jako 
próbę wybrano wszystkich nauczycieli, którzy w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
uzyskali stopień awansu na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i w dalszym 
ciągu są zatrudnieni w Zespole. W wyniku przeprowadzonego badania (dla 4 nauczycieli 
mianowanych i 11 nauczycieli dyplomowanych) stwierdzono, że nauczyciele kontynuowali 
przyjęte i wdrożone w okresie stażu zadania służące poprawie jakości pracy szkoły. [dowód: 
akta kontroli str. 44-110, 266-327] 

W przypadku czterech nauczycieli mianowanych (religii, języka angielskiego, przedmiotów 
zawodowych oraz wychowawca internatu) badanie wykazało, że: 
- nauczyciel religii realizujący ok. 160-170 godzin w semestrze po uzyskaniu awansu 
kontynuował działania służące podnoszeniu jakości pracy szkoły. Wprawdzie w drugim roku 
po ukończeniu stażu nie uczestniczył w pracach komisji przedmiotów humanistycznych, ale 
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brał udział w zbieraniu głosów na budżet obywatelski i był w zespole ds. ewaluacji 
wewnętrznej „Szkoła wspomaga uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; 
- nauczyciel języka angielskiego (350 godzin w semestrze, jedna godzina tygodniowo zajęć 
pozalekcyjnych) nie tylko kontynuował działania, ale też w dwóch latach szkolnych po 
zakończeniu stażu prowadził zajęcia dla maturzystów, był koordynatorem ww. ewaluacji, 
zdobywał dodatkowe kwalifikacje, brał udział w projektach unijnych; 
- nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych (odpowiednio 400, 1) po 
zakończeniu stażu podjął działania uwzględniające współczesne problemy społeczne  
i cywilizacyjne (§ 7 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia) oraz wykonał z uczniami animację 
komputerową w ramach VI Świętokrzyskich Dni Bezpiecznego Internetu (dwóch uczniów 
zajęło II miejsce, a jeden uzyskał wyróżnienie); 
- wychowawca w internacie w pierwszym roku po zakończeniu stażu nie ukończył żadnej 
formy dokształcania zawodowego. [dowód: akta kontroli str. 266-280] 

W przypadku 11 nauczycieli dyplomowanych stwierdzono, iż: 
- nauczyciel języka niemieckiego (150, 1) po odbyciu stażu nie brał udziału w żadnych 
szkoleniach, ale uzyskał dokumenty Europass; 
- nauczyciel języka polskiego (340,1), trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych (360, 2; 
410, 1; 400, 1), nauczyciel WF (350, 2), nauczyciel przedmiotów informatycznych (360, 1) 
nauczyciel WF i edukacji dla bezpieczeństwa (400, 2), nauczyciel fizyki i matematyki (400, 
2), wychowawca w internacie, nauczyciel matematyki (350, 1) kontynuowali przyjęte  
i wdrożone w okresie stażu zadania służące poprawie jakości pracy szkoły. [dowód: akta 
kontroli str. 56-63, 68-110, 281-327] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Zdaniem NIK warto wziąć pod uwagę problematykę wpływu awansu zawodowego 
nauczycieli na jakość pracy szkoły zarówno w przypadku przeprowadzanych ewaluacji 
wewnętrznych jak i przeprowadzanych diagnoz. 

Analiza zakresu realizacji wybranych zadań w trakcie odbywania staży na stopnie 
nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego oraz w latach następujących po 
uzyskaniu tych stopni wskazuje na pozytywne oddziaływanie awansu zawodowego 
nauczycieli na działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą szkoły. Po uzyskaniu 
awansu na wyższe stopnie zawodowe nauczyciele kontynuowali przyjęte i wdrożone  
w okresie stażu zadania służące poprawie jakości pracy szkoły. Warto jednak, aby zostało 
to także potwierdzone przez dyrektora ZSE poprzez diagnozy bądź prowadzenie ewaluacji 
wewnętrznych w zakresie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.  

3. Zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju  
i awansu zawodowego 

W latach szkolnych 2015/2016 – 2016/2017 czterech nauczycieli uczestniczyło w stażu na 
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a 16 na stopień awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy ww. nauczyciele mieli założone  
w planach rozwoju zawodowego na okres stażu dokształcanie lub doskonalenie zawodowe. 
W ww. okresie ukończyli oni przeciętnie trzy formy doskonalenia zawodowego. Dominowały 
kierunki doskonalenia związane z nauczanym przez nich przedmiotem. W przypadku 
wychowawców internatu były to np. szkolenia dotyczące: procesów emocjonalnych  
w rodzinie i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka; zachowań problemowych dzieci  
i młodzieży w aspekcie przemocy i agresji rówieśniczej; seksualności młodego człowieka.  
W przypadku informatyków np.: studia podyplomowe z zakresu administracji sieci 
komputerowej. Nauczyciele wf ukończyli m.in. edukację zdrowotną na lekcjach wychowania 
fizycznego; metody nauczania pierwszej pomocy; konferencje dotyczące piłki ręcznej i piłki 
nożnej. Pedagog szkolny ukończył studia Wychowanie do życia w rodzinie. [dowód: akta 
kontroli str. 19-38, 43-110, 178-182, 187-225, 266-327, 406] 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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Z form dokształcania i doskonalenia zawodowego, dofinansowanych ze środków organu 
prowadzącego, w latach szkolnych 2015/2016 – 2016/2017 skorzystało 17 nauczycieli,  
w tym pięciu z ww. grupy 20 nauczycieli. [dowód: akta kontroli str. 178-182, 406] 
Dyrektor ZSE oświadczył, że wszyscy nauczyciele mogli ubiegać się o dofinansowanie do 
różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego z Urzędu Miasta w Kielcach, 
jednakże nie wszyscy z możliwości tej korzystali. Dyrektor nie wie, czy wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w ZSE (w latach szkolnych 2015/2016 – 2016/2017), dokształcali się  
i doskonalili zawodowo, gdyż w przypadku, kiedy nie byli delegowani przez szkołę,  
a dokształcali się we własnym zakresie nie zawsze okazywali stosowne zaświadczenie  
o ukończeniu danej formy szkolenia. Dlatego trudno ustalić liczbę nauczycieli 
uczestniczących w formach dokształcania i doskonalenia zawodowego w ww. latach 
szkolnych. Z przeprowadzonych rozmów z nauczycielami i na podstawie dokumentacji 
znajdującej się w szkole wynika, że ok. 15-20% nauczycieli nie dokształcało się i nie 
doskonaliło zawodowo. [dowód: akta kontroli str. 406] 

Dyrektor Zespołu terminowo (do 30 listopada każdego roku) przekazywał zapotrzebowanie 
na środki finansowe dotyczące dofinansowania doskonalenia nauczycieli, bądź plany 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. [dowód: akta kontroli str. 174-175, 377-381, 243] 

Obecny Dyrektor nie potrafił określić jakie przesłanki były brane pod uwagę do opracowania 
potrzeb ZSE w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2015/2016  
i 2016/2017 a w konsekwencji, czy uczestnictwo nauczycieli w formach dokształcania  
i doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków organu prowadzącego wynikało 
z potrzeb szkoły. [dowód: akta kontroli str. 228-232] 

Z dostępnej dokumentacji wynika, że w latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 dominowały 
formy doskonalenia związane z przygotowaniem nauczycieli do udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
podnoszeniem efektywności nauczania i wychowania oraz doskonaleniem umiejętności  
w zakresie nauczanych przedmiotów i zarządzania szkołą a także zdobywaniem kwalifikacji 
do nauczania innego przedmiotu. Dofinansowane były także formy doskonalenia wynikające 
z zatwierdzonych planów rozwoju zawodowego nauczycieli realizujących staż. [dowód: akta 
kontroli str. 178-182] 

Rokrocznie Prezydent Miasta Kielce wydawał zarządzenie w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat (na dany rok) za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce. W latach 2014-2015 
maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą, 
zakład kształcenia nauczycieli na specjalności i formy kształcenia (tj. dofinansowanie 
studiów wyższych, licencjackich, magisterskich, doktoranckich, studiów podyplomowych 
oraz kursów kwalifikacyjnych) ustalono na 80% wysokości opłaty, w roku 2016 na 20%,  
a w roku 2017 na 50%. [dowód: akta kontroli str. 178-182] 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane przez szkoły  
i placówki oświatowe, zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Kielce przeznaczono  
w latach 2014-2015 na: 
1) organizację różnych form doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem następujących 

priorytetów: 
a) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia; 
b) pracę z uczniami sześcioletnimi w szkole; 
c) podnoszenie efektywności nauczania i wychowania; 
d) modyfikację programów nauczania w kształceniu zawodowym 

2) dofinansowanie studiów wyższych, licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, 
studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych w szczególności w zakresie: 
a) uzyskiwania kwalifikacji do realizacji zajęć w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 
b) uzyskiwania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu. 
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W latach 2016-2017 było to dofinansowanie studiów wyższych, licencjackich, magisterskich 
oraz doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych w zakresie 
uzyskania kwalifikacji: 
- do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2016 r.); 
- do nauczania języka angielskiego w przedszkolu (2016 r.); 
- w związku z reformą oświaty (2017 r.); 
- wynikających z uzasadnionych potrzeb danej szkoły lub placówki oświatowej (2016 r. i 
2017 r.).  

W latach 2014-2015 planowano wydatki w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli na początku roku. W latach 2016-2017 wydatków tych nie planowano, a dopiero 
po złożeniu przez nauczyciela wniosku o dofinansowanie, dyrektor ZSE występował do 
Urzędu Miasta w Kielcach o zmianę w planie finansowym. Każdorazowo wniosek taki był 
rozpatrywany pozytywnie. [dowód: akta kontroli str. 150-161, 165, 168-171, 176-177, 186, 
337, 346, 351, 358, 366-367, 371]  

W 2015 r. w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 14,9 tys. zł, a wydatkowano 
9,7 tys. zł. W 2016 r. wydatkowano 1,2 tys. zł, a w 2017 r. (do 31 sierpnia) 0,5 tys. zł. 
[dowód: akta kontroli str. 159] 

Dyrektor odpowiadając na pytania: 
- jakie były przyczyny tego, że pomimo zaplanowania na rok 2015 wydatków w wysokości 
14.883 zł wykorzystano je jedynie w 65%? 
- dlaczego w ZSE od 2015 r. spada kwota przeznaczona na dofinansowanie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli?  
wyjaśnił odpowiednio, że: 
- przypuszcza, iż mniejsza liczba nauczycieli wnioskowała o dofinansowanie niż początkowo 
planowano; 
- prawdopodobnie niektórzy nauczyciele zrezygnowali z zaplanowanej wcześniej formy 
doskonalenia zawodowego.  
Wnioski takie wynikają także z porównania liczby wnioskowanych i zrealizowanych form 
doskonalenia na 2015 r. (zaplanowano studia podyplomowe dla czterech nauczycieli – 
podjęło je tylko dwóch). [dowód: akta kontroli str. 175, 228-232] 

W ZSE w roku szkolnym 2015/2016 było zatrudnionych 78 nauczycieli mianowanych  
i dyplomowanych, którzy pracują w ZSE także w roku szkolnym 2017/2018. Żaden z nich 
nie: 
− uzyskał wpisu na listę rzeczoznawców do spraw podręczników szkolnych, o której mowa 
w art. 22an ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty8 (dalej: ustawa); 
− uzyskał wpisu do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy; 
− otrzymał powierzonego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę zadania (funkcji) 
doradcy metodycznego, o którym mowa w §§ 24-25 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli9; 
− podjął lub ukończył studiów drugiego stopnia;  
− uzyskał wpisu na listę ekspertów do spraw awansu zawodowego, o której mowa w art. 
9g ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela; 
− uzyskał stopnia naukowego doktora. 
Jeden nauczyciel wziął udział w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów prowadzonym 
przez OKE w Łodzi, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy, a jeden jest w trakcie 
studiów doktoranckich (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Dwóch nauczycieli dokształcało 
się na studiach podyplomowych. Kursy kwalifikacyjne dające dodatkowe kwalifikacje 
zawodowe odbyły dwie osoby. [dowód: akta kontroli str. 178, 217-219, 391] 

Władysław Zaucha wyjaśnił, że poprzednia dyrektor Zespołu motywowała nauczycieli 
dyplomowanych do dalszego rozwoju zawodowego poprzez: przydzielanie ich jako 
opiekunów stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych; przydzielanie im dodatkowych 
zadań wynikających z planu pracy szkoły na dany rok szkolny (np. prowadzenie kroniki 

                                                      
8 Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zm. 
9 Dz. U. poz. 1591 
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szkolnej, administrowanie: szkolną stroną internetową, serwerem i siecią informatyczną); 
wyznaczanie na funkcję liderów zespołów ewaluacyjnych; angażowanie w promocję szkoły; 
zachęcanie do pisania i realizacji projektów unijnych; wyznaczenia na funkcję liderów 
zespołów organizujących próbne egzaminy zawodowe. Sam motywuje nauczycieli  
w podobny sposób oraz poprzez pochwałę, dodatek motywacyjny, nagrodę, czy zgłaszanie 
nauczycieli do nagród wyższego szczebla. [dowód: akta kontroli str. 236-239] 

W ZSE było 49 nauczycieli dyplomowanych w roku szkolnym 2015/2016, którzy 
kontynuowali zatrudnienie także w roku szkolnym 2017/2018. Badaniu w jakim stopniu 
zmienia się udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli po uzyskaniu stopnia 
nauczyciela dyplomowanego, w relacji do stanu z ostatniego roku szkolnego odbywania 
stażu poddano próbę 15 losowo wybranych nauczycieli. Stwierdzono, że w ostatnim roku 
odbywania stażu wzięli oni udział łącznie w 88 różnego rodzaju formach doskonalenia 
zawodowego, a w latach 2015/2016 – 2016/2017 w 43. Dwóch nauczycieli po zakończeniu 
stażu uczestniczyło w większej liczbie form doskonalenia zawodowego, czterech utrzymało 
poziom z ostatniego roku odbywania stażu, a dziewięciu tego poziomu nie utrzymało,  
z czego czterech nauczycieli w ostatnich dwóch latach szkolnych nie wzięło udziału  
w żadnej formie doskonalenia zawodowego. [dowód: akta kontroli str. 217-225] 

Dyrektor wyjaśnił, że wprowadzono mechanizmy motywujące nauczycieli dyplomowanych 
do dalszego doskonalenia i rozwoju zawodowego takie, jak: przydzielanie dodatkowych 
zadań i ich rozliczanie; przydzielanie zadań zgodnych z kwalifikacjami i oczekiwaniami 
nauczycieli; tworzenie grup zadaniowych (ewaluacja), przydzielanie roli lidera, koordynatora 
grupy zadaniowej. W wyniku ww. mechanizmów uzyskano w latach szkolnych 2015/2016 – 
2017/2018 (do 27 października) m.in. takie efekty jak: wymiana doświadczeń pomiędzy 
nauczycielami; uzyskanie wysokiej pozycji ZSE w środowisku lokalnym (wysoka zdawalność 
egzaminów zewnętrznych); zmodernizowanie bazy dydaktycznej; promocja szkoły; większe 
zaangażowanie nauczycieli w realizację zadań szkoły. [dowód: akta kontroli str. 236-239] 

W latach szkolnych 2015/2016 – 2016/2017 w ZSE było zatrudnionych 22 nauczycieli 
dyplomowanych z ogólnym stażem pedagogicznym co najmniej 20 lat (w tym co najmniej 10 
lat po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego). W stosunku do ww. nauczycieli nie 
podejmowano inicjatyw wyróżnienia ich tytułem honorowego profesora oświaty, gdyż jak 
wyjaśnił dyrektor Zespołu, być może poprzednia dyrektor uważała, że wśród nich nie ma 
takich, którzy mają znaczący i uznany dorobek naukowy. [dowód: akta kontroli str. 228-232] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Dyrektor ZSE nie przedkładał radzie rodziców projektów planów finansowych do 
zaopiniowania (począwszy od 2014 r.), pomimo tego, że obowiązek taki wynikał z  art. 54 
ust. 2 pkt 3 ustawy. Ww. art. stanowił, iż do kompetencji rady rodziców należy opiniowanie 
projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
Osobą odpowiedzialną jest poprzednia dyrektor ZSE, Aleksandra Szulc. Władysław Zaucha 
nie wie, dlaczego nie przedkładano radzie rodziców projektów planów finansowych do 
zaopiniowania, pomimo takiego obowiązku. [dowód: akta kontroli str. 160, 233-235] 

2. Dwóm nauczycielom nieprawidłowo naliczono i wypłacono kwotę dofinansowania opłat 
poniesionych na doskonalenie zawodowe. 

a) Zgodnie z fakturą z 19 października 2015 r. wystawioną przez Politechnikę 
Świętokrzyską w Kielcach na rzecz jednego z nauczycieli ZSE na kwotę 3.294 zł za opłatę 
studiów podyplomowych, pierwsza rata w wysokości 849 zł została zapłacona, a terminy 
płatności kolejnych trzech równych rat (po 815 zł) wyznaczono na 20 stycznia, 20 marca  
i 20 maja 2016 r. Zgodnie z § 7 zarządzenia nr 19/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. 
Prezydenta Miasta Kielce w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczyciela oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na 2015 r. za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Kielce maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane 
przez szkołę wyższą, zakład kształcenia nauczycieli na specjalności i formy kształcenia  
(tj. dofinansowanie studiów wyższych, licencjackich, magisterskich, doktoranckich, studiów 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych) ustalono na 80% wysokości opłaty.  
W związku z powyższym dofinansowanie dla tego nauczyciela w 2015 r. powinno wynieść 
679,20 zł. Tymczasem przelano na jego rachunek kwotę 1.664 zł, tj. o 984,80 zł wyższą. 
[dowód: akta kontroli str. 150-158, 178-182, 333-345] 
Lidia Patyńska, główny księgowy ZSE wyjaśniła m.in. że: dofinansowanie opłat za studia 
wynosi nie więcej niż 2.000 zł; w ramach posiadanych środków wypłacono kwotę 1.664 zł; 
podstawą do naliczenia dofinansowania za kształcenie jest faktura; w sumie za cały cykl 
kształcenia wypłacono 1.990 zł, co zgodnie z zarządzeniem nie przekracza 2.000 zł. 
[dowód: akta kontroli str. 183-185, 328-345] 

b) Drugiemu z nauczycieli studia podyplomowe dofinansowano w 2016 r. w 40% (440 zł), 
pomimo tego, że zgodnie z zarządzeniem nr 72/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Prezydenta 
Miasta Kielce w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciela 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na 2016 r. za kształcenie 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Kielce maksymalną kwotę dofinansowania opłaty ustalono na 20% wysokości opłaty. 
[dowód: akta kontroli str. 150-158, 178-182, 346, 359-368] 
Lidia Patyńska wyjaśniła, iż wypłacono kwotę 440 zł, gdyż (ww. nauczyciel) winien 
dostarczyć dwie faktury na łączną kwotę 2.200 zł. Zasugerowano się podaniem o wypłatę 
dofinansowania, co było pomyłką spowodowaną wnioskiem skierowanym do pracodawcy  
o dofinasowanie studiów w kwocie 2.200 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 20%,  
tj. 440 zł. Na skutek przeoczenia braku jednej faktury główny księgowy mylnie zadekretował 
fakturę i przyznano kwotę 440 zł zamiast 220 zł. [dowód: akta kontroli str. 183-185, 328-332, 
346, 359-368] 
Dyrektor ZSE wyjaśnił, że nie wie dlaczego poprzednia dyrektor ZSE dofinansowała studia 
podyplomowe: w 2015 r. nauczycielowi (o którym mowa w punkcie a) w 100%, a innym 
nauczycielom w 80%, a w 2016 r. nauczycielowi (o którym mowa w punkcie b) w 40%, oraz 
dlaczego każdorazowo naruszono przepisy zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce. [dowód: 
akta kontroli str. 233-235] 
Osobami odpowiedzialnymi za powyższą nieprawidłowość jest poprzednia Dyrektor ZSE, 
Aleksandra Szulc i główny księgowy ZSE, Lidia Patyńska. 
 
Zdaniem NIK należy zastanowić się nad zintensyfikowaniem mechanizmów motywujących 
nauczycieli do dalszego rozwoju zawodowego w taki sposób, aby korzystali oni z różnego 
rodzaju form doskonalenia i dokształcania zawodowego także po uzyskaniu awansu, w tym 
dofinansowanych ze środków organu prowadzącego.  

 
W Zespole zapewniono warunki do rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli. W latach 
szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 z różnych form dokształcania i doskonalenia 
zawodowego skorzystało (wg oceny dyrektora) 80-85% nauczycieli ZSE. Z form 
dofinansowanych ze środków organu prowadzącego skorzystało 17 nauczycieli. Dwóm 
nauczycielom wyliczono i wypłacono kwoty dofinansowania łącznie o 1.204,80 zł większe 
niż im przysługujące. Ponadto z roku na rok wydatki ponoszone w rozdziale 80146 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli są coraz mniejsze (w 2015 r. – 9,7 tys. zł, w 2016 
r. – 1,2 tys. zł i 0,5 tys. zł do 31 sierpnia 2017 r.), co może świadczyć o mało skutecznym 
motywowaniu nauczycieli do dalszego rozwoju zawodowego. Dyrektor ZSE nie przedkładał 
radzie rodziców projektów planów finansowych do zaopiniowania.  
 

IV. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli10, 
wnioskuje o wyliczanie kwot dofinansowania nauczycielom i wypłacanie tych kwot zgodnie  
z wydawanymi w tym zakresie stosownymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Kielce.  

                                                      
10 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 

Uwaga dotycząca 
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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 wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

Kielce, dnia       stycznia 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Wicedyrektor 
Tadeusz Mikołajewicz Arkadiusz Pawlik 

specjalista kontroli państwowej 
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