
 
 

 
 

  
 
LKR – 4101-23-02/2013 

P/13/142 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/142 – Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz 
wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowywania 
i opieki 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Andrzej Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87960 
z 24 września 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach, ul. Batalionów Chłopskich 9, 32-065 
Krzeszowice (dalej: Przedszkole) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Warzecha, Dyrektor Przedszkola 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 realizację wydatków budżetowych i ich 
rozliczenia oraz wykonywanie niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania 
i opieki, w latach 2011-2013 (do dnia zakończenia kontroli, tj. do 31 października 2013 r.). 

 

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: 
– prawidłowa realizacja wydatków budżetowych, 
– rzetelne rozliczenie wydatków i terminowe przekazywanie sprawozdań z ich realizacji, 
– prowadzenie i dokumentowanie analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole 

oraz terminowe wydanie rodzicom dzieci informacji o stanie gotowości dzieci do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

– zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
przedszkolnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wydatki budżetowe 

1.1. W latach 2011-2013 (do 31.08.2013 r.) Przedszkole zrealizowało wydatki budżetowe 
w wysokości 5 405,2 tys. zł, z tego: w 2011 r. – 2 083,9 tys. zł2 (92,6% planu), w 2012 r. – 
1 876,7 tys. zł3 (98,8% planu) i w 2013 r. – 1 444,6 tys. zł4 (69,4% planu). 

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 

2 W rozdziale 80104 „Przedszkola” – 2 068,8 tys. zł, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 3,5 tys. zł, 
w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – 8,3 tys. zł i w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”– 3,3 tys. zł. 

3 W rozdziale 80104 – 1 857,1 tys. zł, w rozdziale 80146 – 3,7 tys. zł w rozdziale 80195 – 8,8 tys. zł i w rozdziale 85295 – 
7,1 tys. zł. 

4 W rozdziale 80104 – 1 425,0 tys. zł, w rozdziale 80146 – 3,3 tys. zł, w rozdziale 80195 – 8,7 tys. zł i w rozdziale 85295 – 
7,6 tys. zł. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy5 wielkość niezbędnych środków 
finansowych na funkcjonowanie Przedszkola w kolejnych latach budżetowych 
oszacowywano na podstawie przewidywanego wykonania planu wydatków w roku 
poprzedzającym rok, na który planowane były wydatki, w szczególności z uwzględnieniem: 

 w § 4010: etatów nauczycieli i innych pracowników Przedszkola wynikających z arkusza 
organizacyjnego tej placówki oraz ewentualnych odpraw i zasiłków; 

 w § 4260: prognozowanych podwyżek cen energii; 

 w § 4220: aktualnych potrzeb Przedszkola w zakresie środków żywności. 
Informacje (wnioski) o wydatkach Przedszkola planowanych na poszczególne lata zawierały 
wszystkie realizowane zadania i były przekazywane do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
terminowo, tj.: 15 września 2010 r.,14 września 2011 r. oraz 14 września 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 11-31) 

1.3. Od 2012 r. Przedszkole gromadziło na wydzielonym rachunku, o którym mowa 
w art. 223 ustawy o finansach publicznych6, dochody z tytułu różnych opłat (czesne), usług 
(żywienie), uzyskanych odsetek bankowych oraz otrzymanych spadków i darowizn 
w postaci pieniężnej, które wykorzystywało na pokrycie wydatków bieżących 
(bez finansowania wynagrodzeń osobowych), w szczególności na usługi konserwacyjne 
dźwigów, zakupy środków czystości i materiałów biurowych. Źródła i przeznaczenie tych 
dochodów określiła Rada Miejska w Krzeszowicach7.  

(dowód: akta kontroli str. 32-35) 

1.4. Dyrektor Przedszkola oświadczyła, że wysokość środków budżetowych w latach 2011-
2013 zapewniała prawidłową realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki.  

(dowód: akta kontroli str. 39) 

1.5. W zakresie realizacji wydatków budżetowych kontrolą objęto 30 wybranych płatności 
(po 10 w każdym roku8) związanych z zakupem materiałów i pozostałych usług – w łącznej 
kwocie 40 tys. zł (0,8% wydatków ogółem), z tego: w 2011 r. – 15,6 tys. zł, w 2012 r. – 
12,4 tys. zł i w 2013 r. – 12,0 tys. zł. 
Wydatki te związane były z działalności statutową Przedszkola, a dotyczyły m.in. 
wyposażenia Przedszkola w sprzęt komputerowy, zakupu materiałów biurowych, środków 
czystości niezbędnych do jego bieżącego funkcjonowania, a także napraw i obowiązkowych 
przeglądów sprzętu użytkowego. 

(dowód: akta kontroli str. 36-38, 40-42) 

1.6. Badane wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokościach ustalonych w planie 
finansowym Przedszkola na dany rok budżetowy, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych. 

1.7. Wysokość wydatków oraz terminy ich realizacji wynikały z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Było to zgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 40-42) 

1.8. Wszystkie badane wydatki prawidłowo zaklasyfikowano do paragrafów klasyfikacji 
budżetowej. Ujęto je w paragrafach zgodnych z załącznikiem nr 4 „Klasyfikacja paragrafów 
wydatków i środków” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych9. 

(dowód: akta kontroli str. 40-42) 

                                                      
5 Zarządzenie Burmistrza Gminy Krzeszowice nr 226/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie procedury przygotowania projektu 

budżetu Gminy Krzeszowice i wieloletniej prognozy finansowej. 

6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

7 Uchwała Nr XIII/116/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w sprawie określenia jednostek budżetowych 
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. 

8 Spośród 10 wydatków badanych w każdym roku pięć to wydatki największe kwotowo, a kolejnych pięć wybrano losowo 
spośród pozostałych 15 wydatków o największej kwocie w danym roku. 

9 Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm. 
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1.9. W okresie objętym kontrolą Przedszkole udzieliło na podstawie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych10 jednego zamówienia: pn. „Zakup wraz z dostawą artykułów 
spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach”, o wartości szacunkowej 
183,1 tys. zł (netto). 
Postępowanie o udzielenie tego zamówienia przeprowadzono zgodnie z przepisami 
określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 43-44) 

Do pozostałych wydatków nie stosowano przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
gdyż ich wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. 

(dowód: akta kontroli str. 43-51) 

Dyrektor Przedszkola określiła zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2011 r.11 zasady udzielania 
zamówień publicznych poniżej kwoty 14 tys. euro. W zarządzeniu tym nie określono 
sposobu dokumentowania i kontroli udzielania tego typu zamówień. 

(dowód: akta kontroli str. 52-53, 63-64) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Przedszkola w obowiązującym regulaminie zamówień publicznych 
do 14 000 euro przeoczono fakt dokumentowania i kontroli udzielenia zamówień w postaci 
sporządzania stosownych notatek w tym zakresie. Regulamin ten zostanie uzupełniony 
o stosowny zapis.  

(dowód: akta kontroli str. 65-66) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Przedszkole wydatków 
budżetowych. 

 

2. Rozliczenie wydatków budżetowych 

2.1. Badaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych Przedszkola Rb-28S z wykonania 
planu wydatków budżetowych (w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej) – pod 
kątem ich zgodności z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej 
w Przedszkolu – objęto roczne sprawozdania budżetowe za 2011 r. i 2012 r., w zakresie 
kwot wykazanych w kolumnach „Wydatki wykonane” i „Zobowiązania ogółem”. 

Sprawozdania te zostały sporządzone prawidłowo, a  wykazane w nich kwoty były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej w Przedszkolu (zgodnie z § 9 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 8 ust. 2 pkt 3 i 4 
załącznika nr 39 do tego rozporządzenia12). 

(dowód: akta kontroli str. 5-10, 54-55) 

2.2. Roczne sprawozdania budżetowe Przedszkola Rb-28S za 2011 r. i 2012 r. zostały 
przekazane Burmistrzowi Gminy Krzeszowice odpowiednio w dniach – 31 stycznia 2012 r. 
i 31 stycznia 2013 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w załączniku nr 44 do 
rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rozliczenie wydatków budżetowych. 

 

                                                      
10 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 

11 Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie zamówień publicznych do 14 000 euro. 

12 Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi 
załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. 
U. Nr 20, poz. 103). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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3. Wykonywanie niektórych zadań w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki 

3.1. Dane charakteryzujące Przedszkole przedstawia zestawienie: 

L.p. Wyszczególnienie 
Rok szkolny: 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 2 3 4 5 

1 Liczba oddziałów ogółem, w tym: 12 11 11 

1.1 liczba oddziałów integracyjnych 0 1 0 

2 Liczba dzieci w oddziałach (na dzień 30 września) 
ogółem, w tym: 

260 248 263  

2.1 liczba dzieci niepełnosprawnych 4 3 2 
3 Liczba pracowników pedagogicznych, z tego: 21 21 19 

3.1 nauczyciele wychowania przedszkolnego 20 19 18 

3.2 nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej 0 1 0 

3.3 nauczyciel religii 1 1 1 

4 Liczba pozostałych pracowników, z tego: 20 20 21 

4.1 pomoc nauczyciela 2 2 3 

4,2 Pracownicy ekonomiczno-administracyjni 4 4 4 

4.3 Pracownicy kuchni i stołówki 4 4 5 

4.4 Pozostali pracownicy obsługi 10 10 9 

5 Opłaty miesięczne wnoszone przez rodziców* (w zł): x x x 

5.1 opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu 
w wymierzę przekraczającym podstawę programową (5 
godzin): 

x x x 

5.1.1 opłata do 3 godzin ponad podstawę programową 7,50  zł 7,83  zł 3,00 zł 

5.1.2 opłata do 4 godzin ponad podstawę programową 10,00 zł 10,44 zł 4,00 zł 

5.1.3 opłata do 5 godzin ponad podstawę programową 12,50 zł 13,05 zł 5,00 zł 

5.2 opłaty za dodatkowe zajęcia (ponad podstawę 
programową)** 

x x x 

5.2.1 -rytmika 7,00 zł 7,00 zł 8,00 zł 

5.2.2 - taniec 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 

5.2.3 - język angielski 29,00 zł 29,00 zł 31,00 zł 

5.3 za wyżywienie dziecka (miesięcznie/ dziennie) - 105 zł / 5,00 zł - 105 zł / 5,00 zł - 105 zł / 5,00 zł 

5.4 inne – rada rodziców (dobrowolna opłata13) 50,00 zł/ rok 
szk. 

40,00 zł/ rok 
szk. 

50,00 zł/ rok 
szk. 

6 Zajęcia organizowane poza podstawą programową, 
finansowane przez rodziców w ramach opłaty z wierszy 
5.1-5.2 (liczba godzin w tygodniu w jednej grupie): 

x x x 

6.1 - rytmika 0,5 godz./tydz. 0,5 godz./tydz. 0,5 godz./tydz. 

6.2 - taniec 0,5 godz./tydz. 0,5 godz./tydz. 0,5 godz./tydz. 

6.3 - język angielski 1 godz./tydz. 1 godz./tydz. 1 godz./tydz. 

Uwagi: *Stawka miesięczna – przy założeniu, że miesiąc ma 21 dni. 
    **Zajęcia finansowane przez rodziców w ramach bezpośrednich umów z prowadzącymi zajęcia. 

 (dowód: akta kontroli str. 56-57) 

3.2. Na podstawie badania przeprowadzonego w dwóch wylosowanych oddziałach 
przedszkolnych14 stwierdzono, że w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 w Przedszkolu 
prowadzono (poprzez obserwacje pedagogiczne) i dokumentowano analizy gotowości 
dzieci do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), co było zgodne z załącznikiem 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół15 oraz § 4 statutu Przedszkola16. 

                                                      
13 Pieniądze przeznaczone m.in. na organizację teatrzyków, zabawy karnawałowej, dnia rodziny, zakup upominków dla dzieci 

odchodzących do szkoły oraz dla wszystkich dzieci, wyposażenie sali w  zabawki). 

14 Grupa VIII i grupa V. 

15 Do 31.08.2012 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, 
poz. 17). 

16 Statut Przedszkola stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 2/13/14 Rady Pedagogicznej Przedszkola z 28 sierpnia 2013 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Na podstawie arkuszy obserwacji pedagogicznych dziecka trzyletniego17 oraz arkuszy 
oceny psychoruchowego rozwoju dziecka w wieku czterech lat18, prowadzone były 
obserwacje dzieci najmłodszych. 

Wśród dzieci pięcio i sześcioletnich prowadzono analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki 
w szkole. Wyniki analizowane były dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: wstępna diagnoza 
na początku roku szkolnego – w październiku (do końca), a końcowa, po pół roku – 
w kwietniu. Po wstępnej diagnozie nauczyciele informowali rodziców o wynikach 
i wnioskach dotyczących ich dzieci. W razie potrzeby, opracowywali plany pracy 
indywidualnej oraz indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.  

W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 po diagnozie wstępnej wyłoniono dzieci, które 
wymagały pracy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

W badanym okresie w Przedszkolu wyłoniono również dzieci wymagające pogłębionej 
diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badania takie przeprowadziła 
poradnia psychologiczno-pedagogiczna i wydała opinie oraz orzeczenia: po 3 w każdym 
badanym roku szkolnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 59-60) 

3.3. Dyrektor Przedszkola sporządził informacje o gotowości dzieci, które objęte były w tej 
placówce wychowaniem przedszkolnym, do podjęcia nauki w szkole podstawowej w latach 
szkolnych 2011/2012 i 2012/2013. Informacje te w badanych oddziałach, przekazano 
rodzicom tych dzieci do końca kwietnia – odpowiednio: 2012 r. (84 informacje) i 2013 r. 
(85 informacji), stosownie do § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
(Dz. U. Nr 97, poz. 624 ze zm.), zgodnie z którym informacje te wydaje się w terminie do 
końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma 
obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

(dowód: akta kontroli str. 59) 

3.4. Dyrektor Przedszkola oświadczyła, że wszystkie dzieci sześcioletnie, których rodzicom 
w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 (odpowiednio 72 i 80 dzieci) wydano powyższe 
informacje, rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej. W przypadku dzieci 
pięcioletnich, 12 z roku szkolnego 2011/2012 i 5 z roku 2012/2013 rozpoczęło naukę 
w klasie I, a w Przedszkolu pozostało – odpowiednio – 74 i 72 dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 58) 

3.5. Działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura 
w Krakowie zleciła Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Krakowie kontrolę dotyczącą 
wykonywania w Przedszkolu zadań w zakresie organizacji w Przedszkolu oddziałów (grup) 
przedszkolnych oraz stosowanych przez placówkę rozwiązań organizacyjnych 
i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej oraz uwzględniania 
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013. 
W wyniku tej kontroli sformułowano uwagi dotyczące sposobu dokumentowania realizacji 
pełnej podstawy programowej oraz zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, jak 
i analiz gotowości do podjęcia nauki w szkole.  

(dowód: akta kontroli str.67-80) 

3.6. Zatrudnieni w Przedszkolu nauczyciele posiadali kwalifikacje wymagane 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej19: 
a) nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania przedszkolnego ukończyli wyższe studia 

w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, tj. studia wyższe na kierunku 
pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 
(§ 4 ust. 2 pkt 1), 

                                                      
17 Zakres tych arkuszy obejmował: czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne, rozwój mowy i umiejętności myślenia, 

sprawność ruchową i manualną, umiejętności poznawcze, emocje i funkcjonowanie w grupie. 

18 Zakres tych arkuszy obejmował: sprawność ruchową, czynności samoobsługowe, spostrzeganie wzrokowe, spostrzeganie 
słuchowe, mowę, myślenie i emocje. 

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia 
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.). 
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b) nauczyciel prowadzący zajęcia z religii ukończył studia wyższe na kierunku teologii 
w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom (§ 7 ww. rozporządzenia w zw. 
z § 1 pkt 2 porozumienia20). 

(dowód: akta kontroli str. 61-62) 

 
W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
W związku z wynikami kontroli Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie  
przedstawionych w protokole kontroli z 31 października 2013 r., NIK zwraca uwagę na 
konieczność pełnej realizacji przedstawionych w tym dokumencie zaleceń pokontrolnych. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie zadań związanych 
z przeprowadzaniem diagnozy przedszkolnej i sporządzaniem informacji o gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zapewnienie posiadania przez 
nauczycieli Przedszkola wymaganych kwalifikacji, zwracając przy tym uwagę na 
konieczność uwzględnienia w bieżącej działalności Przedszkola uwag i wniosków 
wniesionych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. 

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK21 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 Krakowie. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości oraz brakiem uwag do kontrolowanej 
działalności Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje 
odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne, przy czym zwraca się z prośbą 
o przekazanie w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia informacji 
o sposobie realizacji wniosków i uwag sformułowanych w protokole kontroli Małopolskiego 
Kuratora Oświaty z 31 października 2013 r. 

 

Kraków, dnia         listopada 2013 r. 

  

  

Kontroler: 
Andrzej Krawczyk 

główny specjalista kontroli państwowej 
 
 
 

........................................................  
Podpis  

  

 

                                                      
20 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20). 

21 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


