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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/027 – System awansu zawodowego nauczycieli. 

Okres objęty 

 kontrolą 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy Agnieszka Olejarz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/83/2017 z dnia 21 września 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 

kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej (dalej: Starostwo), ul. Konarskiego 20, 26-
110 Skarżysko-Kamienna. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

Jerzy Żmijewski, Starosta Skarżyski (dalej: Starosta). (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W Starostwie nie zapewniono w pełni rzetelnej realizacji zadań w zakresie awansu 
zawodowego nauczycieli, należących do organu prowadzącego szkoły i placówki 
oświatowe. 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 Starosta nadał stopień nauczyciela 
mianowanego 21 nauczycielom. Wszyscy nauczyciele awansowani spełniali warunki 
przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego. Postępowania egzaminacyjne, za 
wyjątkiem jednego, w którym nie zapewniono w składzie komisji egzaminacyjnej eksperta 
nauczającego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć co 
nauczyciel przystępujący do egzaminu, zostały przeprowadzone z zachowaniem 
obowiązujących zasad. W protokołach z przebiegu prac komisji egzaminacyjnych, wbrew 
obowiązkowi wynikającemu z § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli2, nie zamieszczano wymaganych informacji o udzielonych przez nauczyciela 
odpowiedziach, które by potwierdziły rzetelność sprawdzania spełniania przez nauczycieli 
wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, określonych w § 7  
ust. 2 tego rozporządzenia. 

W latach 2015, 2016 i 2017 w budżecie powiatu skarżyskiego wyodrębniono środki na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości wymaganej na podstawie art. 70a ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela3. W latach 2015 i 2016 wykorzystano je 
na te cele w 73,3% i 60% w stosunku do pierwotnie przyjętego planu i w 100% w stosunku 
do urealnionego do rzeczywistych potrzeb planu po zmianach. W Starostwie wprowadzono 
regulamin przyznawania dopłat do dofinansowania dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Skarżyski, na podstawie którego każdy nauczyciel, za wyjątkiem stażysty, 
uprawniony był do ubiegania się o dofinansowanie do różnych form doskonalenia.  
W Starostwie nie opracowano planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok budżetowy 2015, 2016 i 2017. Nie ustalano również corocznie,  
w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

                                                      
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. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm. 
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za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, co było 
niezgodne z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca  
2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów 
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków4 (dalej: rozporządzenie  
w sprawie sposobu podziału środków). Ponadto nie podjęto wystarczających i skutecznych 
działań, mających na celu wywiązanie się dyrektorów szkół i placówek z obowiązku złożenia 
do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, o których mowa w § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego 

Prowadzenie spraw związanych z realizacją należących do właściwości powiatu 
skarżyskiego lub Starosty Skarżyskiego zadań z zakresu edukacji publicznej, zgodnie  
z regulaminem organizacyjnym Starostwa, należy do zadań Wydziału Edukacji.  
W szczególności zadaniem tego Wydziału jest prowadzenie spraw związanych  
z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz ich awansem zawodowym, 
w tym:  
– przestrzeganie procedur, przygotowanie dokumentacji, a także udział w pracach 

komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,  
– wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

oraz prowadzenie rejestru wydanych aktów. (dowód: akta kontroli str. 4-55) 

W roku szkolnym 2017/2018 powiat skarżyski był organem prowadzącym 11 jednostek 
oświatowych5, w których, na dzień 30 września 2017 r., zatrudnionych było 4986 nauczycieli, 
z tego 352 dyplomowanych, 104 mianowanych, 36 kontraktowych, czterech stażystów  
i dwóch bez stopnia. W okresie objętym kontrolą udział nauczycieli dyplomowanych  
w ogólnej liczbie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu skarżyskiego 
wzrósł z 62,9% do 70,7%, a nauczycieli mianowanych i kontraktowych zmniejszył się 
odpowiednio z 23,7% do 20,9% i z 11,7% do 7,2%. (dowód: akta kontroli str. 56, 57, 60-73) 

W roku szkolnym 2015/2016 o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień 
nauczyciela mianowanego wnioskowało 13 nauczycieli kontraktowych, a w roku szkolnym 
2016/2017 – dziewięciu. Wszyscy nauczyciele przystąpili do egzaminu i uzyskali stopień 
awansu nauczyciela mianowanego. (dowód: akta kontroli str. 57, 74-84) 

Badanie w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia postępowań egzaminacyjnych 
na stopień nauczyciela mianowanego w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 
przeprowadzono na próbie 15 nauczycieli, wybranej w sposób celowy7 spośród 22 
nauczycieli awansowanych w tym okresie. W próbie uwzględniono zróżnicowanie 
środowiska nauczycielskiego, tj. nauczycieli różnych specjalności przedmiotowych (m.in. 
biologii, matematyki, języka angielskiego, wychowania fizycznego) i nauczycieli 
realizujących inne zajęcia niż nauczanie przedmiotowe (m.in. psychologa, logopedę, 
wychowawców, nauczycieli rewalidacji), nauczycieli z różnych typów i rodzajów szkół.  
W wyniku badania ustalono, że wszyscy nauczyciele: 

                                                      
4 Dz. U. Nr 46, poz. 430, ze zm. 
5 Dwie samodzielnie działające szkoły ponadpodstawowe, pięć zespołów szkół, Zespół Placówek Edukacyjno-
Wychowawczych, Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 
6 Wg danych z programu Sigma. Wg danych z SIO liczba ta wynosiła 502. Nauczyciele, którzy zatrudnieni byli w więcej niż 
jednej szkole lub placówce oświatowej, której organem prowadzącym był powiat skarżyski, wykazani zostali w zestawieniu 
danych z SIO w liczbie odpowiadającej liczbie jednostek oświatowych, w których pracują.  
7 W oparciu o rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu, o którym mowa w art. 9g ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela. 
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– posiadali kwalifikacje wymagane na ich stanowiskach pracy wynikające z art. 9 ust. 1 
pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela8 oraz z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli9; 

– spełnili wymogi określone w art. 9c ust. 1 pkt 2 i art. 9d ust. 4 ustawy Karta 
nauczyciela, tj. posiadali odpowiedniej długości staż i przepracowali odpowiedni okres 
od poprzedniego awansu; 

– zgodnie z art. 9d ust. 7 ww. ustawy, wystąpili z wnioskiem o podjęcie postępowania 
egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres 
stażu. 

Badanie wykazało również, że Zarząd Powiatu Skarżyskiego powołujący komisje 
egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, ustalając 
skład jednej z tych komisji nie zapewnił wymaganych warunków, o których mowa § 10 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  
W pozostałych komisjach egzaminacyjnych zapewniony został udział dwóch ekspertów  
z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego 
typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel był zatrudniony, w tym co najmniej jednego 
nauczającego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć co 
nauczyciel. Na wniosek jednego z 15 objętych badaniem nauczycieli, w skład komisji 
egzaminacyjnej, zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela, wszedł przedstawiciel 
wskazanego we wniosku związku zawodowego. Komisje egzaminacyjne dla 15 objętych 
badaniem nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego podejmowały 
rozstrzygnięcia w wymaganej § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia obecności co najmniej 2/3 
składu swoich członków.  
W 15 analizowanych protokołach z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej odnotowano 
pytania zadane nauczycielowi w czasie egzaminu. Pytania członków komisji dotyczyły 
wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli. Protokoły nie zawierały treści udzielonych przez nauczycieli 
odpowiedzi, a jedynie uogólnioną ich ocenę bądź stwierdzenie faktu ich udzielenia.  
Z protokołów tych nie wynika, kto protokołował przebieg egzaminu. Przewodnicząca komisji 
egzaminacyjnych wyjaśniła, że każdorazowo przewodniczący komisji ustalał z członkami 
komisji, że protokolantem postępowania jest dyrektor placówki, w której pracuje nauczyciel 
objęty postępowaniem. W jednym przypadku protokolantem był ekspert, ponieważ dyrektor 
nie stawił się na posiedzeniu egzaminacyjnym. 
Średnia arytmetyczna punktów uzyskana przez każdego z badanych nauczycieli została 
prawidłowo wyliczona i wynosiła od 7,5 do 10 punktów. 
Wszystkie akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela były zgodne z właściwym 
wzorem określonym w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. Wszystkie 15 decyzji  
o nadaniu stopnia awansu zawodowego wydano w wymaganym terminie, zgodnie art. 9b 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. (dowód: akta kontroli str. 74-175, 179) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych 
przez powiat skarżyski nie ubiegali się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. 
(dowód: akta kontroli str. 180) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
powiat skarżyski prowadzone były postępowania o nadanie stopnia nauczyciela 
kontraktowego. W okresie tym nie korzystano z uprawnienia do obserwowania w tych 
jednostkach prac komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego. (dowód: 
akta kontroli str. 182) 

                                                      
8 Tj. posiadali wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyli zakład kształcenia 
nauczycieli. 
9 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264 (uchylone z dniem 1 września 2017 r.). 
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Zgodnie z art. 9g ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela, w pracach komisji dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego może brać również udział 
w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. 

Starosta wyjaśnił, że zgodnie z powyższym przepisem udział przedstawiciela organu 
prowadzącego szkołę w charakterze obserwatora w pracach komisji kwalifikacyjnych jest 
możliwością a nie obowiązkiem. Ponadto wyjaśnił, że wybór przedstawicieli do 
poszczególnych komisji dokonywany jest każdorazowo na posiedzeniach Zarządu Powiatu 
w zależności od zgłaszanych potrzeb, a w tym przypadku taka sytuacja nie miała miejsca. 
(dowód: akta kontroli str. 182) 

W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 do Starostwa nie wpływały odwołania od decyzji 
dyrektorów szkół i placówek o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela 
kontraktowego. (dowód: akta kontroli str. 180) 

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

1. Badanie 15 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego  
w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 wykazało, że Zarząd Powiatu Skarżyskiego, 
ustalając skład komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela-psychologa ubiegającego się  
o stopień awansu zawodowego, nie zapewnił w niej udziału eksperta nauczającego tego 
samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć. Tym samym nie wywiązał się 
z obowiązku określonego w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli, zgodnie z którym organ powołujący komisję 
egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając 
skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel 
jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi 
ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel.  
W skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela-psychologa zatrudnionego w Zespole 
Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej powołano dwóch 
ekspertów z dziedzin m.in. pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 
profilaktyki i resocjalizacji. (dowód: akta kontroli str. 76-80, 85, 89, 126-134) 

Starosta Skarżyski wyjaśnił: W wykazie dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w województwie świętokrzyskim nie znajduje się osoba, która posiada 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-psychologa. W związku z powyższym 
podjęto próbę powołania w skład komisji osób z województwa mazowieckiego. Jednak ze 
względu na zbyt dużą odległość do Skarżyska-Kamiennej i ustaloną przez Zarząd Powiatu 
Skarżyskiego stawkę za osobę w wysokości 70,00 zł brutto nie udało się powołać eksperta 
posiadającego kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-psychologa. W związku 
z powyższym w skład komisji powołano osobę, która ma kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel 
jest zatrudniony (…) posiadającej kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej, 
organizacji i zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, pedagogiki wczesnoszkolnej, 
profilaktyki i resocjalizacji, terapii pedagogicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 
oraz jako drugiego eksperta powołano osobę z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki 
specjalnej, rewalidacji upośledzonych umysłowo oraz logopedii. Celem ustalenia takiego 
składu komisji było, zapewnienie obecności 2/3 składu członków komisji (uwzględniając 
fakt, iż często na posiedzenia komisji egzaminacyjnych nie stawiają się przedstawiciele 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny). Powołanie eksperta o kwalifikacjach 
zbliżonych zapewnia uzyskanie szerszego spektrum dla osoby ubiegającej się o awans 
zawodowy gdyż jest to osoba znająca problemy i specyfikę funkcjonowania tego typu 
placówki i metodyki pracy nauczyciela. (dowód: akta kontroli str. 134, 172-175, 177) 

Zgodnie art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, w skład komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wchodzi dwóch 
ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania. W przepisie tym nie ma wskazania, że powinni to być eksperci z terenu 
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województwa, na którym znajduje się szkoła lub placówka oświatowa nauczyciela 
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.  

2. W 15 analizowanych protokołach z przebiegu prac komisji egzaminacyjnych dla 
nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nie odnotowano informacji  
o udzielonych odpowiedziach, w sposób potwierdzający wykazanie się przez nauczyciela 
znajomością zagadnień objętych pytaniami, tj. nie zapisano w nich treści odpowiedzi na 
zadane nauczycielowi pytania. W protokołach tych zawarto jedynie uogólnioną ocenę 
odpowiedzi lub ograniczono się do stwierdzenia, że nauczyciel odpowiedział na pytania. 
(dowód: akta kontroli str. 90-171) 

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli, komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie 
którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych  
w § 7 ust. 2 tego rozporządzenia. 

Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół, który zgodnie z § 14  
ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia powinien zawierać pytania zadane nauczycielowi w czasie 
egzaminu oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach. 

Przewodniczący komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień 
awansu zawodowego, [...]10 wyjaśniła: Komisje zgodnie stały na stanowisku, że punktacja 
wyrażana przez poszczególnych członków komisji w protokole jest odzwierciedleniem 
zaprezentowanej przez nauczyciela odpowiedzi, a ocena odpowiedzi ma charakter 
subiektywny, stąd nie ma konieczności protokołowania odpowiedzi. (dowód: akta kontroli 
str. 179) 

Postępowania w sprawie nadawania nauczycielom stopni awansu zawodowego w latach 
2015/2016 i 2016/2017 prowadzono nie w pełni rzetelnie. 

Do udziału w 15 badanych postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 
mianowanego dopuszczono osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe  
i spełniające wymóg odbycia pozytywnie ocenionego stażu. W składzie komisji 
egzaminacyjnych, za wyjątkiem jednej, zapewniono wymagany udział dwóch ekspertów  
z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, w tym wymagany udział eksperta  
o kwalifikacjach odpowiadających specjalności nauczycielskiej lub rodzajowi stanowiska 
nauczyciela. Zgodnie z wnioskiem nauczyciela do składu jednej z komisji powołano także 
przedstawiciela nauczycielskiej organizacji związkowej. Przebieg prac komisji nie był w pełni 
właściwie dokumentowany. W protokołach odnotowywano zadawane nauczycielom pytania 
sprawdzające, natomiast nie zapisywano w nich informacji o treści odpowiedzi nauczyciela. 
Głosowania komisji w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela, we wszystkich 
badanych przypadkach, odbyły się przy wymaganej obecności co najmniej 2/3 powołanego 
składu komisji.  

2. Zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju i awansu 
zawodowego 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały ujęte w budżecie 
powiatu skarżyskiego na lata 2015, 2016 i 2017 w wymaganej wysokości (tj. odpowiednio 
0,5%, 0,5% i 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli). Z pism skierowanych do związków zawodowych, na podstawie  
art. 70a ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela wynika, że środki na ten cel zaplanowano  
w wysokości 115.000 zł w 2015 r., 110.000 zł w 2016 r. i 217.461 zł w 2017 r.  
Ogółem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w budżecie powiatu skarżyskiego na 
2015 r. (w rozdziałach 80146 i 85446) zaplanowano 228.759 zł11, na 2016 r. – 197.704 zł12  

                                                      
10 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. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.) ze względu na 
ochronę prywatności osoby fizycznej. 
11 W uchwale Nr 24/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Skarżyskiego na 2015 r. 
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i na 2017 r. – 216.058 zł13. Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach, 
zaplanowane w powyższych rozdziałach wydatki wynosiły: 140.616 zł na koniec 2015 r., 
121.285 zł na koniec 2016 r. i 246.558 zł na dzień 30 września 2017 r. W 2015 r. i 2016 r. 
zmniejszeń środków w rozdziałach 80146 i 85446 dokonano przede wszystkim w celu 
zapewnienia właściwego funkcjonowania placówek oświatowych (w tym na: usunięcie awarii 
sieci wodno-kanalizacyjnej, zakup energii, żywności, materiałów i wyposażenia, remont sali 
gimnastycznej). Zmiany te spowodowały zmniejszenie środków wyodrębnionych na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli do kwoty 84.321 zł i 66.024 zł,  
tj. poniżej wymaganej14 wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. odpowiednio do 0,4% i 0,3%. Na dzień 30 
września 2017 r. kwota zaplanowanych środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli wynosiła 217.492,20 zł i stanowiła 1% planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. (dowód: akta kontroli  
str. 183-341, 419-422) 

Z wyjaśnień członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego wynika, że istotne zmiany w planach 
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r. i 2016 r. 
dokonywane były w IV kwartale każdego roku, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków 
nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. Wprowadzając zmiany  
w powyższych planach posiadano już wiedzę o braku innych potrzeb ze strony szkół  
i placówek w zakresie dokształcania i doskonalenia. Członek Zarządu wyjaśniła, że  
w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, plan środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli został urealniony do rzeczywistych zgłaszanych w tym zakresie 
przez szkoły potrzeb. Zmiany te nie ograniczyły środków niezbędnych na zaspokojenie 
potrzeb szkół w zakresie dofinansowania na dokształcanie kadry pedagogicznej. 
(dowód: akta kontroli str. 342) 

W Starostwie nie opracowano planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok budżetowy 2015, 2016 i 2017. (dowód: akta kontroli str. 373-375, 386-
390, 412, 414) 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych nie złożyli do Starostwa wniosków  
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r., 2016 r. i 2017 r., za 
wyjątkiem jednego dyrektora szkoły, który 29 listopada 2016 r. złożył wniosek  
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r. Przekazali natomiast 
plany doskonalenia nauczycieli na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017, zawierające listę 
nauczycieli planujących się doskonalić lub dokształcać, kierunek studiów, zakres kursu lub 
nazwę szkolenia, formę, czas trwania oraz koszt doskonalenia/dokształcenia. Z planów tych 
nie wynikała jednak planowana przez dyrektora na dany rok budżetowy kwota 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. (dowód: akta kontroli str. 373-
412) 

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków, w brzmieniu 
obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., dyrektorzy szkół i placówek, do dnia 30 listopada 
danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, uwzględniające potrzeby,  
o których mowa w ust.1. Do 31 grudnia 2015 r. dyrektorzy szkół i placówek, na podstawie  
§ 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, zobowiązani byli do złożenia do organu prowadzącego, do 
dnia 30 listopada danego roku, wniosków przygotowanych z uwzględnieniem wieloletniego 
planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Starosta nie podjął wystarczających  
i skutecznych działań w celu wyegzekwowania od dyrektorów szkół i placówek realizacji  
ww. obowiązku. (dowód: akta kontroli str. 412, 415-416) 

                                                                                                                                       
12 W uchwale Nr 106/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Skarżyskiego na 2016 r. 
13 W uchwale Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Skarżyskiego na 2017 r. 
14 Na podstawie odpowiednio: art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877, ze zm.) i art. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199, ze zm.). 
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Na lata 2015, 2016 i 2017 nie ustalono, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie będzie przyznawane. 

Tryb i sposób przyznawania dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym był powiat 
skarżyski, formy kształcenia objęte dofinansowaniem, uprawnionych do otrzymania 
dofinansowania oraz jego wysokość wyrażoną w procentach15 określone zostały  
w regulaminach przyznawania dopłat do tego dofinansowania16, przy czym maksymalne 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz za inne 
formy doskonalenia zawodowego zawarto w regulaminie obowiązującym od 14 kwietnia 
2016 r. Zgodnie z tym regulaminem, kwota tego dofinansowania mogła wynosić do 80% 
kosztów dokształcania, jednak nie więcej niż: 700 zł na semestr w przypadku studiów 
podyplomowych i 1.000 zł w przypadku innych form doskonalenia. Dyrektorzy szkół  
i placówek zostali zapoznani z projektem tego regulaminu na naradzie, która odbyła się  
7 grudnia 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 352-372, 418) 

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ogółem w rozdziałach 80146 i 85446) 
wyniosły 140.611,44 zł w 2015 r. i 121.248,87 zł. Środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli wykorzystano w 2015 r. w kwocie 84.318,99 zł, a w 2016 r.  
w kwocie 66.005,42 zł, tj. w 100% w stosunku do planu po zmianach i odpowiednio 73,3%  
i 60% w stosunku do planu pierwotnego.  

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczono m.in. na 
dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym 
powierzono zadania doradcy metodycznego, na dofinansowanie opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za inne formy 
doskonalenia zawodowego. (dowód: akta kontroli str. 341, 422, 423, 427-468) 

Zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą regulaminami przyznawania dopłat 
do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski, uprawnionymi do otrzymania 
dofinansowania byli nauczyciele, którzy: 
– uzyskali pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora placówki dotyczącą 

kierunku kształcenia w zestawieniu z potrzebami kadrowymi, 
– posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego, 
– uzyskali zaliczenie I semestru w przypadku studiów podyplomowych lub ukończyli kurs 

doskonalący lub inną formę doskonalenia zawodowego, 
– zostali uwzględnieni przez dyrektora placówki w wieloletnim lub rocznym planie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. (dowód: akta kontroli str. 352-370) 

O dofinansowanie form doskonalenia zawodowego ubiegało się: 
– w 2015 r. 52 nauczycieli, z tego: 20 dyplomowanych oraz po 16 mianowanych  

i kontraktowych (w tym po 10 będących w trakcie stażu); 
– w 2016 r. 27 nauczycieli, z tego: 14 dyplomowanych, sześciu mianowanych i siedmiu 

kontraktowych (w tym odpowiednio czterech i pięciu będących w trakcie stażu); 
– w 2017 r. 35 nauczycieli, z tego 19 dyplomowanych, 12 mianowanych i czterech 

kontraktowych (w tym odpowiednio siedmiu i trzech będących w trakcie stażu). 
Komisja ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w latach 2015-2017 (do 30 września) nie przyznała 

                                                      
15 W regulaminach zapisano, że wysokość dofinansowania w zależności od ilości wniosków wynosi od 40% do 80% kosztów 
dokształcania. 
16 Tj. w obowiązującym do 13 kwietnia 2016 r. regulaminie częściowego zwrotu poniesionych kosztów na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski, zatwierdzonym 
uchwałą nr 10/21/2009 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 września 2009 r. i zmienionym uchwałą nr 21/11/2012 Zarządu 
Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. oraz w obowiązującym od 14 kwietnia 2016 r. regulaminie przyznawania 
dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest powiat skarżyski, zatwierdzonym uchwałą nr 16/35/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 kwietnia 
2016 r. 
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dofinansowania siedmiu nauczycielom, którzy nie spełnili wymogu określonego  
w powyższym regulaminie, tj. nie zostali uwzględnieni przez dyrektorów szkół w planach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli (ponadto jeden z tych nauczycieli złożył wniosek  
o dofinansowanie przed rozpoczęciem kursu).  
Wnioskującym nauczycielom przyznano dofinansowanie w wysokości ogółem 51.488 zł  
w 2015 r., 21.254 zł w 2016 r. i 15.012 zł w 2017 r. (do 30 września).(dowód: akta kontroli 
str. 341, 422, 423, 469-523) 

W zakresie organizacji i finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 
2015/2016 i 2016/2017 Starosta wyjaśnił: organ prowadzący corocznie na posiedzeniach 
komisji ds. kwalifikowania wniosków analizuje potrzeby w zakresie dokształcania nauczycieli 
zgłaszane przez dyrektorów, biorąc pod uwagę przede wszystkim zgodność danej formy 
dokształcania z potrzebami szkoły oraz liczbę nauczycieli w danej szkole już posiadających 
kwalifikacje w danej specjalności (…). Widoczny jest trend nabywania przez nauczycieli 
dodatkowych kwalifikacji, co ma wpływ na większą wszechstronność nauczyciela, a co za 
tym idzie może być pomocne przy znalezieniu zatrudnienia w innej szkole/placówce. 
Nauczyciele uczestniczą w różnych formach dokształcania, proponując uczniom szeroki 
wachlarz zajęć rozwijających zarówno umiejętności jak i ich zainteresowania (np. 
narciarstwo). Również nauczyciele kształcenia specjalnego doskonalą swój warsztat celem 
wprowadzenia innowacyjnych technik pracy z uczniem o potrzebach kształcenia 
specjalnego. Organ prowadzący w przyjętym uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego 
„Kompleksowym planie rozwoju szkół w powiecie skarżyskim na lata 2016-2023” 
uwzględnia potrzeby w zakresie dokształcania nauczycieli w poszczególnych szkołach.  
W trosce o podnoszenie jakości pracy szkoły konieczne jest prowadzenie systematycznych  
i specjalistycznych szkoleń dla kadry pedagogicznej wspierających potencjał nauczycieli 
oraz rozwijających ich kreatywność. Zarówno zmieniająca się oferta edukacyjna szkół, jak  
i coraz częściej występująca potrzeba pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych wymusza konieczność dostosowania kwalifikacji kadry pedagogicznej.  
Starosta wyjaśnił również, że działania w zakresie kontroli i monitorowania funkcjonowania 
systemu awansu zawodowego nauczycieli znalazły swoje odzwierciedlenie  
w przygotowywanym corocznie raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni 
rok szkolny (…), gdzie analizowana jest liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego na przestrzeni czterech lat w szkołach i placówkach, dla których 
Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym. Blisko 80% grupę nauczycieli stanowią 
nauczyciele dyplomowani, co świadczy o zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej. Organ prowadzący prowadzi również w każdym roku zestawienia  
w zakresie planowanych postępowań kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych na stopień 
nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. (dowód: akta kontroli str. 425, 426) 

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

1. W Starostwie nie opracowano planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok budżetowy 2015, 2016 i 2017.  

W Starostwie, na podstawie złożonych przez dyrektorów szkół i placówek planów 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017, 
sporządzono jedynie plany doskonalenia nauczycieli na te lata, które były zbiorczymi 
zestawieniami planów złożonych przez dyrektorów17. Plany te zawierały wykaz nauczycieli 
planujących się doskonalić lub dokształcać, formę doskonalenia/dokształcenia (np. kurs 
kwalifikacyjny, studia podyplomowe), kierunek studiów, zakres kursu lub nazwę szkolenia, 
czas trwania oraz koszt doskonalenia/dokształcenia. Z planów tych nie wynikała planowana 
na dany rok budżetowy kwota dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
(dowód: akta kontroli str. 373-412, 414) 

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków, w brzmieniu 
obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., organ prowadzący opracowuje na każdy rok 

                                                      
17 Nie wszyscy dyrektorzy szkół i placówek złożyli do Starostwa plany doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których 
mowa w § 2, biorąc pod uwagę: 
1) wnioski dyrektorów szkół i placówek, o których mowa w ust. 2, 
2) wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego, 
3) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski, 
4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty18. 

Do 31 grudnia 2015 r. obowiązek opracowania na każdy rok budżetowy planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2, wynikał 
z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący zobowiązany 
był stworzyć te plany, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane 
z uwzględnieniem wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, złożone do 
dnia 30 listopada danego roku. 

Starosta wyjaśnił, że Wydział Edukacji otrzymywał od dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych plany doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2015/2016 i 2016/2017. 
Niezgodność tych dokumentów z wymogami określonymi w § 6 ust. 2 rozporządzenia  
w sprawie sposobu podziału środków, była podstawową przyczyną niedopełnienia przez 
organ prowadzący obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia. Tym 
samym dyrektorzy składając plany, a nie wnioski o dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, nie dali organowi prowadzącemu możliwości opracowania na 
każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia. Złożone przez dyrektorów plany doskonalenia 
zawodowego nauczycieli stanowiły podstawę do oszacowania na dany rok budżetowy 
wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Szczegółowego podziału środków zaplanowanych na ten cel dokonywała dwa 
razy w roku komisja ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ww. komisja analizowała zgodność wniosków 
nauczycieli o dofinansowanie z planami doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonymi 
przez dyrektorów oraz z zapisami regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest powiat skarżyski. Komisja w swojej pracy miała za zadanie 
zakwalifikowanie złożonych wniosków nauczycieli i wnioskowanie do Starosty  
o zatwierdzenie propozycji podziału środków przeznaczonych na dopłaty dla 
poszczególnych nauczycieli. (dowód: akta kontroli str. 414) 

2. Starosta w okresie objętym kontrolą nie podjął wystarczających i skutecznych działań  
w celu wyegzekwowania od dyrektorów szkół i placówek realizacji obowiązku składania do 
organu prowadzącego, do dnia 30 listopada danego roku, wniosków o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym. (dowód: akta 
kontroli str. 376-385, 391-412, 415, 416) 

Wnioski dyrektorów szkół i placówek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków,  
w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. i z § 6 ust. 2 tego rozporządzenia,  
w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., organ prowadzący bierze pod uwagę 
opracowując na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli.  

Z wyjaśnień Starosty wynika, że dyrektorzy szkół i placówek przekazane do Starostwa plany 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny mylnie traktowali jako wnioski 
dyrektora o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 6 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków. Starosta wyjaśnił, że 
dyrektorzy corocznie na odbywających się naradach z przedstawicielami organu 
prowadzącego byli informowani o obowiązku realizacji zapisu § 6 ust. 2 ww. 
rozporządzenia. Mimo to każdego roku powielali swój błąd, który przekładał się na brak 

                                                      
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
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możliwości opracowania przez organ prowadzący planu, o którym mowa w § 6 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków. Także wyniki ewaluacji wewnętrznej  
i zewnętrznej były corocznie omawiane na naradach organu prowadzącego z dyrektorami. 
Dyrektorzy zobowiązani byli każdorazowo do szczegółowej analizy osiągniętych wyników na 
radach pedagogicznych celem wypracowania konkretnych działań co jest związane  
z doskonaleniem nauczycieli. Dodatkowo zarówno matury jak i egzaminy zawodowe oraz 
EWD19 corocznie opracowywane są przez metodyków w zakresie przedmiotów 
zawodowych i ogólnokształcących. Wyniki powyższe prezentowane są Zarządowi Powiatu, 
Komisji Oświaty oraz przekazywane dyrektorom placówek. W myśl organu prowadzącego 
powyższe działania/analizy powinny być odbierane przez dyrektorów jako narzędzie 
pomocnicze do wykorzystania przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli (…). (dowód: akta kontroli str. 415, 416) 

3. Powiat skarżyski jako organ prowadzący, nie ustalił na lata 2015, 2016 i 2017,  
w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, przez co nie 
wywiązywał się z obowiązku, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu 
podziału środków. (dowód: akta kontroli str. 352-372, 418) 

Zgodnie z tym przepisem, organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół  
i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa  
w § 2 ust. 2 pkt 1, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. 

Starosta wyjaśnił, że w ramach realizacji § 7 ww. rozporządzenia, opracowany został 
regulamin przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski, 
który określał maksymalną kwotę dofinansowania kosztów dokształcania. Regulamin ten 
został uzgodniony z dyrektorami oraz zakładowymi organizacjami związkowymi. Dodał 
również, że żaden z dyrektorów nie zgłosił propozycji zmian do projektu tego regulaminu. 
Ponadto Starosta wyjaśnił, iż specjalności i formy kształcenia zostały określone przez 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych w składanych każdego roku planach 
dokształcania zawodowego nauczycieli. (dowód: akta kontroli str. 423) 

Powiat skarżyski zapewnił nauczycielom prowadzonych przez niego szkół i placówek 
wsparcie finansowe w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego.  

W latach 2015, 2016 i 2017 w budżecie powiatu skarżyskiego wyodrębniono środki na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli w wymaganej wysokości, odpowiednio 0,5%, 0,5%  
i 1% kwoty planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli. Dokonane w latach 2015 i 2016 zmiany w planie wydatków na dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli spowodowały zmniejszenie środków wyodrębnionych na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli poniżej wymaganej wysokości. 
Pomimo tych zmian potrzeby szkół i placówek w tym zakresie zostały zrealizowane.  
W latach 2015 i 2016 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
wykorzystano w całości w stosunku do planu po zmianach. W Starostwie nie opracowano 
planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 
2015, 2016 i 2017. Nie ustalano również corocznie, w porozumieniu z dyrektorami szkół  
i placówek, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. Ponadto nie podjęto wystarczających i skutecznych 
działań w celu wyegzekwowania od dyrektorów szkół realizacji obowiązku składania  
w danym roku wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w następnym roku budżetowym. 

  

                                                      
19 Edukacyjna wartość dodana. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Zapewnienie w składzie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  
o stopień awansu zawodowego udziału ekspertów spełniających wymogi określone  
w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli. 

2. Zamieszczanie w protokołach z przebiegu prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień awansu zawodowego informacji o treści odpowiedzi 
nauczyciela na zadane przez komisję pytania. 

3. Opracowywanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu 
podziału środków. 

4. Podejmowanie skutecznych działań w celu wyegzekwowania od dyrektorów szkół  
i placówek realizacji obowiązku składania do organu prowadzącego, do dnia 30 
listopada danego roku, wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w następnym roku budżetowym. 

5. Wywiązywanie się z obowiązku corocznego ustalania, w porozumieniu z dyrektorami 
szkół i placówek, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

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 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       listopada 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler: Wicedyrektor 
Tadeusz Mikołajewicz Agnieszka Olejarz 

główny specjalista kontroli państwowej 
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