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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/028 – Kształcenie na kierunkach zamawianych 

Jednostka  
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Tomasz Gaweł, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 92164 
z 14 października 2014 r. 

2. Zbigniew Polak specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92176 
z 14 października 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 30, 
30-059 Kraków (dalej AGH lub Uczelnia) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor AGH 
(dowód: akta kontroli str. 7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie działalność AGH w zakresie przygotowania 
i dotychczasowej realizacji kształcenia na kierunkach zamawianych prowadzonych 
w ramach projektu pn. Teraz fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawcy, 
w szczególności na kierunku Fizyka Medyczna. 

Uczelnia przygotowana była do prowadzenia kształcenia na kierunkach zamawianych 
objętych ww. projektem. We wniosku o dofinansowanie projektu określono zadania 
w sposób umożliwiający późniejsze ich rozliczenie. Harmonogram realizacji projektu 
przewidywał przeprowadzenie działań promocyjnych wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Określono zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów w zajęciach 
wyrównawczych, a także prawidłowo i rzetelnie ustalono kryteria przyznawania im 
stypendiów. 
Dotychczasowa realizacja przez AGH kształcenia na skontrolowanych kierunkach nie budzi 
zastrzeżeń. Projekt realizowano zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie 
zawartej w ramach PO Kapitał Ludzki. Wszystkie zadania przewidziane w harmonogramie 
były realizowane. Zajęcia wyrównawcze dla studentów przeprowadzono zgodnie 
z przyjętymi zasadami, a stypendia przyznawano według ustalonych kryteriów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Uczelni do prowadzenia kształcenia na 
kierunkach zamawianych 

1.1. W latach 2009-2014 (III kwartały) AGH realizowała sześć projektów dotyczących 
kształcenia na kierunkach zamawianych, wybranych w trybie konkursowym, w ramach 
działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie 
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 
poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki opartej na wiedzy. Projekty te to: 
1) Inżynieria i ochrona środowiska na AGH – kierunki zamawiane (liczba uczestników – 

3.130; wartość projektu wg umowy – 19 985 750 zł). 
2) Teraz fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawcy (679 ucz.; 12 954 028 zł). 

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

negatywna. 
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3) Inżynier budownictwa – pewniak na rynku pracy (280 ucz.; 2 712 118 zł). 
4) Mechatronicy – Praktyczni Specjaliści Przyszłości (170 ucz.; 1 213 985 zł). 
5) Fizyka – Twój wybór, Twoja przyszłość (210 ucz.; 4 180 228 zł). 
6) Chemik technolog – inżynier z przyszłością (147 ucz.; 3 432 030 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 11) 

Kontrolą NIK objęto projekt pn. Teraz fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawcy 
(dalej Projekt)2, w szczególności kierunek Fizyka Medyczna. Projekt realizowany jest na 
podstawie umowy nr UDA-POKL-04.01.02-00-044/10-00 z 30 listopada 2010 r. (dalej 
Umowa), zawartej przez AGH z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej 
Ministerstwo). Obejmuje on dwa kierunki studiów: Fizykę Medyczną (FM) oraz Fizykę 
Techniczną (FT). Okres realizacji Projektu – od 1 czerwca 2010 r. do 30 października 
2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 23-215) 

We wniosku o dofinansowanie Projektu (dalej Wniosek) podano m.in., że zdobyte w trakcie 
nauki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, 
a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje gwarancję zgodnego z wykształceniem 
zatrudnienia. Wyjaśniając przesłanki, jakimi kierowano się występując o wsparcie finansowe 
dla Projektu, kierownik Projektu podał m.in. Lata poprzedzające rozpoczęcie projektu „Teraz 
fizyka” (2005-2009) charakteryzowały się stosunkowo skromnym zainteresowaniem 
kandydatów kierunkami „fizycznymi” Wydziału. Studia fizyki medycznej i fizyki technicznej 
postrzegane były przez kandydatów jako trudne, a perspektywy pracy po ich ukończeniu – 
wątpliwe. Te perspektywy w dalszym ciągu nie są zbyt atrakcyjne. Rozwój metod fizycznych 
w diagnostyce i terapii (szeroko pojęte metody obrazowania, radioterapia) i rosnąca liczba 
coraz lepiej wyposażonych w specjalistyczną aparaturę ośrodków „powinny” zwiększyć 
szanse zatrudnienia dla absolwentów fizyki medycznej, ale ten kierunek jest obecnie bardzo 
popularny i coroczna liczba jego absolwentów przekracza możliwości rynku. […] Jak wynika 
z rzetelnych analiz Centrum Karier AGH absolwenci tych kierunków nie mają żadnych 
kłopotów w znalezieniu pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 117-215, 217-220) 

1.2. W 2014 r. Polska Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia na 
kierunku FM prowadzonym na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (dalej WFiIS) 
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, stwierdzając m.in., że: 

 Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym 
w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. 

 Spośród ośmiu przyjętych przez Komisję kryteriów jakościowych dwa kryteria, 
tj. prowadzenie badań naukowych i system wsparcia studentów w procesie uczenia się 
uzyskały ocenę „wyróżniająco”, pozostałe uzyskały ocenę „w pełni”, tj. koncepcja 
rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program 
studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna oraz wewnętrzny system 
zapewnienia jakości kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 12-17) 

1.3. Według Wniosku celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału 
dydaktycznego […] WFiIS […] poprzez wprowadzenie 2 nowych programów nauczania dla 
kierunków studiów II stopnia (FM oraz FT) dla 424 studentów, uwzględniających wymagania 
rynku pracy, a także zwiększenie liczby studentów i absolwentów ww. kierunków (I i II 
stopnia) oraz poprawę jakości ich wykształcenia poprzez objęcie wsparciem stypendialnym, 
stażowym, zajęciami wyrównawczymi, szkoleniami oraz praktykami 850 osób pobierających 
naukę na WFiIS w okresie od 1.09.2010 do 30.10.2015. Wskazano także 7 celów 
szczegółowych Projektu, w tym podniesienie jakości kształcenia WFiIS poprzez 
implementację 2 nowych kierunków studiów II stopnia: FM i FT w okresie od 1.03.2011 do 
30.10.2015. 

                                                      
2 W projekcie, wybranym do kontroli NIK, na jednego uczestnika przypadała największa wartość wydatków zatwierdzonych 

przez Instytucję Pośredniczącą (do 15 października 2014 r.), tj. 13 949,62 zł. 
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Przewidziano 960 uczestników Projektu (osoby nieaktywne zawodowo, uczące lub 
kształcące się). Później liczbę tę zmniejszono do 679 – aneksem do Umowy, podpisanym 
4 października 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 23-215) 

Wymieniony aneks podpisano po przedłożeniu przez AGH formularza zmian wniosku 
o dofinansowanie, w którym wskazano realne zagrożenie nieosiągnięcia niektórych 
określonych w Umowie rezultatów Projektu. Do przyczyn wnioskowanych zmian zaliczono: 

 niższą od zakładanej liczbę studentów na II stopniu studiów kierunków FM i FT (mimo 
podjęcia dodatkowych działań w celu zwiększenia naboru), 

 zaległości studentów w nauce powstające przy 4-5 wyjazdach studyjnych rocznie, 

 reorganizację kalendarza akademickiego od semestru letniego 2010/11 (związaną 
z przejściem Uczelni na studia 2-stopniowe), 

 realne prognozy dotyczące naboru studentów na lata 2013-2014. 
Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała większość proponowanych zmian, w wyniku czego 
podpisano aneks, którym wprowadzono w budżecie Projektu odpowiednie zmiany m.in. 
zmniejszono przyznane dofinansowanie z 15 449 921 zł do 12 954 028 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 23-215, 510-539) 

1.4. We Wniosku określono zadania w sposób umożliwiający późniejsze ich rozliczenie. 
Podano twarde i miękkie rezultaty Projektu w odniesieniu do planowanych działań. 
Do rezultatów twardych zaliczono liczby: studentów podejmujących naukę na I stopniu 
studiów kier. FM i FT – odpowiednio – 195 i 220, absolwentów studiów I stopnia na FM i FT 
– odpowiednio – 95 i 100, studentów podejmujących naukę na II stopniu studiów kier. FM i 
FT – odpowiednio – 116 i 148, absolwentów studiów II stopnia na FM i FT – odpowiednio – 
70 i 96, studentów kończących zajęcia wyrównawcze – 240, kobiet kończących specjalne 
zajęcia wyrównawcze na FT – 30, mężczyzn kończących specjalne zajęcia wyrównawcze 
na FM – 30, studentów, którzy odbyli wyjazdy studyjne – 170, studentów kończących staże 
zawodowe – 46, w tym co najmniej 37 (3-mies.) i 9 (2-mies., ok. 10 tygodni), studentów 
kończących praktyki zawodowe – 120, studentów, którzy odbyli zagraniczne konferencje 
szkoleniowe – 32, studentów, którzy otrzymali wsparcie stypendialne – 223, jednostek 
naukowych, które podniosły jakość i efektywność procesów kształcenia – 1 (WFiIS). 
Do rezultatów miękkich zaliczono: 

 podniesienie wiedzy z przedmiotów ścisłych, a tym samym lepsze przygotowanie 
merytoryczne do kontynuacji nauki w ramach kierunków zamawianych dla 85% 
studentów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych; 

 podwyższenie poziomu wykształcenia i satysfakcji z nauki 80% studentów studiów 
II stopnia kierunków FM i FT; 

 nabycie umiejętności praktycznych w zastosowaniu zdobytej na studiach wiedzy przez 
90% studentów odbywających staże i praktyki zawodowe, 

 wzrost stabilizacji finansowej dla 90% studentów otrzymujących stypendium. 
(dowód: akta kontroli str. 39-43, 117-125) 

1.5. W harmonogramie realizacji Projektu przewidziano działania w zakresie promocji: 

 w czerwcu 2010 r. i w marcu lat 2011-2014 – publikację kart w informatorze 
edukacyjnym, przygotowanie i druk plakatów; 

 w czerwcu i w lipcu 2010 r. – przygotowanie i druk informatorów; 

 w czerwcu i w lipcu 2010 r. oraz w marcu lat 2011-2014 – publikację w informatorach 
internetowych; 

 od czerwca do sierpnia 2010 r. oraz w marcu lat 2011-2012 – ogłoszenia w miejskich 
i regionalnych komunikatorach (środki komunikacji, prasa lokalna i regionalna). 

W wyjaśnieniach dotyczących promocji kierunków FM i FT kierownik Projektu podał m.in.: 
Promocja kierunków zamawianych na Wydziale była – w pierwszym roku realizacji projektu 
– utrudniona, ze względu na fakt, że wiadomość o przyznaniu nam dofinansowania 
otrzymaliśmy z Ministerstwa 6 czerwca 2010 r., a więc w momencie, kiedy większość 
maturzystów miała już jasno określone wybory studiów. Dzięki zgodzie Ministerstwa na 
finansowanie projektu już od 1 czerwca 2010 r. mogliśmy zaangażować znaczne środki 
(30 tys. złotych) na promocje naszych studiów (I stopnia) w Internecie (banery i ogłoszenia 
na portalach edukacyjnych) i w środkach transportu publicznego. W roku 2010/11 
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wysłaliśmy około dwustu afiszy reklamujących studia do małopolskich, śląskich 
i podkarpackich szkół średnich, nie rezygnując z kampanii internetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 39-54, 117-148, 217-220) 

Według regulaminu studiów na AGH: 

 w uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału, w porozumieniu z Rektorem 
i wydziałowym organem Samorządu Studentów, może wprowadzić zmiany 
w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć 
terminów, w szczególności w przypadku studentów ostatniego semestru studiów 
pierwszego stopnia; nie dotyczy to terminu rozpoczęcia roku akademickiego; 

 osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, a która 
zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z planem i programem studiów, może 
za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do 
egzaminu dyplomowego; prawo to przysługuje studentom jednorazowo w okresie do 
1 roku od daty skreślenia; w przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w terminie 
ustalonym przez Dziekana Wydziału student traci prawo do poprawkowego egzaminu 
dyplomowego. 

Kierownik Projektu wyjaśnił m.in., że osoby uczestniczące w Projekcie od 2011 r., które 
powtarzają rok (bądź były skierowane na urlop dziekański), będą miały możliwość zdawania 
egzaminu inżynierskiego w lutym 2016 r. (3 i 9 ½ miesiąca po zakończeniu Projektu). 
Takich osób jest 12 (fizyka medyczna) i 8 (fizyka techniczna). Ponadto podał także, że 
statystyka ubiegłych dwóch lat wskazuje, że około 1/3 studentów studiów drugiego stopnia 
nie składa w terminie (30 września danego roku ak.) pracy magisterskiej i zostaje skreślona 
z listy studentów. Takie osoby mogą jednak w okresie 1 października danego roku – 
30 września roku następnego złożyć pracę i wtedy są reaktywowane na obronę pracy 
i egzamin dyplomowy. Zdecydowana większość osób skreślonych w danym roku broni 
pracę w tym okresie karencji. 
Z powyższego wynika, że 30 października 2015 r. (termin zakończenia realizacji Projektu) 
nie będzie możliwe ustalenie faktycznej liczby wszystkich absolwentów kierunków FM i FT, 
a jedynie określenie liczby osób, które do tego dnia zdadzą egzamin dyplomowy. 

(dowód: akta kontroli str. 39-54, 117-148, 279-287, 295-299) 

1.6. We Wniosku zawarto zasady rekrutacji na zajęcia wyrównawcze, według których na 
zajęcia miały zostać zakwalifikowane: 

 w pierwszej kolejności – osoby, które nie zdawały fizyki na maturze oraz osoby, których 
wynik z przedmiotów ścisłych był słaby (najgorsze oceny na roku), 

 w drugiej kolejności – osoby, których wynik z fizyki i/lub z matematyki był średni (3-4), 
a które wyrażą gotowość uczęszczania na zajęcia. 

Ponadto podano, że ze względu na silne zróżnicowanie udziału mężczyzn i kobiet w obu 
kierunkach studiów, dla każdego z nich zostanie utworzone po jednej grupie specjalnej 
zajęć wyrównawczych z matem. i fiz. dla kobiet (w przypadku FT) i mężczyzn (FM) oraz, że 
kryterium selekcji do tych grup będzie średnia z przedmiotów ścisłych (najniższa) oraz 
kwalifikująca się płeć. Zajęcia wyrównawcze miały się odbyć tylko na I roku studiów 
I stopnia, a po pierwszym semestrze planowano zostawić po jednej grupie z fiz. i mat. dla 
obu kierunków, dla studentów którzy zaliczyli te przedmioty z wynikami bardzo słabymi (bez 
zróżnicowania na płeć). 

(dowód: akta kontroli str. 117-148) 

1.7. Wyjaśniając sposób zidentyfikowania potrzeb studentów w zakresie tematyki kursów 
wyrównawczych, kierownik Projektu podał m.in. Zajęcia wyrównawcze nie są „novum”, 
którego realizację miałyby umożliwić kierunki zamawiane. Mamy w tym spore 
doświadczenie. Po pierwsze: korzystając z doświadczenia kierownika projektu (prodziekan 
ds. kształcenia 1993-1999 i 2005-2012) sformowaliśmy ekipy prowadzących, dobierając 
najlepszych specjalistów od prowadzenia zajęć (ćwiczenia rachunkowe z matematyki 
i fizyki) na pierwszych dwóch semestrach studiów (matematyka i fizyka). Te osoby – dzięki 
wieloletniej praktyce – orientowały się najlepiej w potrzebach swoich podopiecznych. 
Zajęcia na pierwszym semestrze studiów objęły wszystkich studentów, przy czym osoby 
legitymujące się wynikiem przynajmniej dobrym z przedmiotu maturalnego (na poziomie 
rozszerzonym) mogły złożyć podanie o zwolnienie z tych zajęć. Praktycznie nikt nie 
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korzystał z tej opcji – zajęcia wyrównawcze stanowiły nie tylko okazję do uzupełnienia 
braków ze szkoły średniej, ale wydatną pomoc w „bieżącej” nauce. Na początku i z końcem 
zajęć prowadzone były testy oceniające poziom studentów. 

(dowód: akta kontroli str. 217-220) 

W analizie zajęć wyrównawczych – przeprowadzonych w ramach Projektu na pierwszym 
semestrze studiów I stopnia (w latach 2010/2011-2011/2012) – podano m.in.: 

 do każdej z 6 grup dla danego kierunku studiów i konkretnego przedmiotu 
oddelegowywano po 12 osób legitymujących się gorszymi wynikami z fizyki i/lub 
z matematyki na świadectwie (bądź brakiem oceny z danego przedmiotu), natomiast 
logistyka zajęć pozwalała na powiększenie tych 12-osobowych zespołów do grup 
faktycznie 15-17 osobowych; 

 zajęcia odbywały się w modułach 3-godzinnych (3x45 min.), od połowy października do 
połowy grudnia; 

 na pierwszych (drugich) zajęciach studenci byli poddawani testom sprawdzającym 
poziom ich znajomości fizyki i matematyki; ponowne, podsumowujące zajęcia testy 
odbywały się w styczniu. 

(dowód: akta kontroli str. 227-229, 235-244) 

Zajęcia wyrównawcze – przeprowadzone w ramach Projektu na drugim semestrze studiów 
I stopnia (w latach 2010/2011-2011/2012) – zrealizowano w jednej grupie na każdym 
kierunku. Według analizy na zajęcia te kierowani byli studenci, którzy: 

 w przypadku matematyki – nie zaliczyli pierwszego semestru z tego przedmiotu, bądź 
zaliczyli go bardzo słabo (w 2 lub 3 terminie); 

 w przypadku fizyki – zaliczyli przedmiot bardzo słabo (zaliczenie ćwiczeń w terminie 
poprawkowym i/lub egzamin w 2 lub 3 terminie). 

(dowód: akta kontroli str. 231-233) 

1.8. W latach akademickich 2010/2011-2013/2014 na AGH obowiązywał Regulamin 
przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych w ramach Projektu (dalej 
Regulamin) – przyjęty w 2010 r., zmieniony w 2012 r. Według Regulaminu: 
a) W brzmieniu do nowelizacji – stypendium mogli otrzymać studenci: 

 podejmujący studia I stopnia na danym kierunku po raz pierwszy, niestudiujący 
równolegle na innym kierunku studiów, nieposiadający dyplomu ukończenia 
studiów I stopnia; 

 podejmujący studia II stopnia na danym kierunku po raz pierwszy, niestudiujący 
równolegle na innym kierunku studiów, nieposiadający dyplomu ukończenia 
studiów II stopnia lub jednolitych (5-letnich) studiów magisterskich; 

 zajmujący najwyższe pozycje na rekrutacyjnej bądź semestralnej liście rankingowej 
(na kierunku FM – 35 osób, na kierunku FT – 30 osób) na studiach I stopnia 
(w przypadku studentów z jednakową liczbą punktów na ostatnim miejscu na liście 
– kwalifikującym do otrzymania stypendium – decyzję o przyznaniu stypendium 
miała podejmować Komisja Konkursowa3); 

 zajmujący najwyższe pozycje na rekrutacyjnej bądź semestralnej liście rankingowej 
(na kierunku FM – 15 osób, na kierunku FT – 25 osób) na studiach II stopnia 
(w przypadku studentów z jednakową liczbą punktów na ostatnim miejscu na liście 
– kwalifikującym do otrzymania stypendium – decyzję o przyznaniu stypendium 
miała podejmować Komisja Konkursowa4). 

b) W brzmieniu po nowelizacji – stypendium mogli otrzymać studenci posiadający 
obywatelstwo polskie: 

 podejmujący studia I stopnia na danym kierunku po raz pierwszy, niestudiujący 
równolegle na innym kierunku studiów, nieposiadający dyplomu ukończenia 
studiów I stopnia; 

                                                      
3 W przypadku I semestru – w oparciu o wyniki dodatkowego testu kompetencyjnego, przeprowadzonego z wybranego 

przedmiotu maturalnego, stanowiącego podstawę rekrutacji. W przypadku semestrów II-VII – w oparciu o liczbę ocen bardzo 
dobrych, plus dobrych oraz dobrych studenta z ostatniego semestru (zakończonego terminowo i bez braków). 

4 W przypadku I semestru – w oparciu o wynik egzaminu wstępnego. W przypadku semestrów II-III – w oparciu o liczbę ocen 
bardzo dobrych, plus dobrych oraz dobrych studenta z ostatniego semestru (zakończonego terminowo i bez braków). 
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 podejmujący studia II stopnia na danym kierunku po raz pierwszy, niekorzystający 
z żadnych form pomocy stypendialnej, finansowanej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach działań określanych jako edukacja; 

 zajmujący najwyższe pozycje na semestralnej liście rankingowej (na kierunku FM – 
35 osób, na kierunku FT – 30 osób, a w przypadku mniejszej liczebności danego 
rocznika liczba stypendiów nie mogła być większa od połowy liczby studentów) na 
studiach I stopnia – na zasadach sprzed nowelizacji, z tym, że w przypadku osób, 
które realizowały ostatni zakończony semestr będąc wpisanym nań warunkowo, 
średnia uprawniająca do uczestnictwa w rankingu stypendialnym nie mogła być 
niższa niż 4,2 (studenci realizujący drugi raz semestr z wpisem warunkowym nie 
mogli brać udziału w rankingu); 

 zajmujący najwyższe pozycje na rekrutacyjnej bądź semestralnej liście rankingowej 
(na kierunku FM – 15 osób, na kierunku FT – 25 osób, a w przypadku mniejszej 
liczebności danego rocznika liczba stypendiów nie mogła być większa od połowy 
liczby studentów) na studiach II stopnia – na zasadach sprzed nowelizacji, z tym, 
że w przypadku osób, które realizowały ostatni zakończony semestr będąc 
wpisanym nań warunkowo, średnia uprawniająca do uczestnictwa w rankingu 
stypendialnym nie mogła być niższa niż 4,2 (w rankingu tym mogli brać udział 
studenci, którzy rozpoczęli studia II stopnia w marcu 2013 r. lub 2014 r.). 

c) Rekrutacyjna lista rankingowa dla studentów I stopnia mogła być tworzona w oparciu 
o sumę punktów uzyskanych przez studenta na egzaminie maturalnym ze wszystkich 
przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji na WFiIS (matematyki, fizyki i chemii). 
Uczestnicy olimpiad z tych przedmiotów mogli otrzymywać dodatkowe punkty – 
określone w Regulaminie. 

d) Semestralna lista rankingowa dla studentów I i II stopnia mogła być tworzona w oparciu 
o średnią ważoną punktami kredytowymi ocen końcowych z przedmiotów 
zakończonego semestru. Lista taka powstawać miała – do nowelizacji Regulaminu – 
w pierwszym tygodniu października (dla semestru zimowego) i w pierwszym tygodniu 
marca (dla semestru letniego), a – po jego nowelizacji – w trzecim (ew. w czwartym) 
tygodniu października i w trzecim (ew. w czwartym) tygodniu marca. 

e) Rekrutacyjna lista rankingowa dla studentów II stopnia mogła być tworzona w oparciu 
o wyniki rekrutacji (wskaźnik rekrutacji miał być obliczany jako średnia zwykła z oceny 
średniej studiów I stopnia i oceny z egzaminu wstępnego). 

(dowód: akta kontroli str. 221-226) 

Wyjaśniając przyczyny wprowadzenia w 2012 r. zmian do Regulaminu kierownik Projektu 
podał m.in., że komisja stypendialna wprowadziła zmianę w regulaminie na wniosek 
studentów; chodziło o dopuszczenie do rankingu stypendialnego osób, które ostatni semestr 
zakończyły bez braków, natomiast miały braki (tzw. wpis warunkowy) z poprzedniego 
semestru. Studenci argumentowali, że likwidacja takiego braku nie jest możliwa 
w semestrze, następującym bezpośrednio po tym, w którym ten brak powstał, z uwagi na 
„roczny” rozkład zajęć (student, który nie zaliczył przedmiotu na – na przykład – 
3 semestrze musi czekać do 5 semestru na powtórzenie zajęć. Innymi słowy – brak 
zaliczenia z jednego semestru pociągał wykluczenie z rankingu przynajmniej na dwa 
semestry. 

(dowód: akta kontroli str. 494-499) 

1.9. Do zajęć uatrakcyjniających studiowanie na kierunku FM, zaplanowanych w Projekcie, 
kierownik Projektu zaliczył: 

 zajęcia przy aparaturze specjalistycznej, prowadzone pod nadzorem specjalistów 
niebędących pracownikami Uczelni oraz 

 3-miesięczne staże zawodowe. 
Projekt nie przewiduje zajęć prowadzonych przez profesorów wizytujących. 

(dowód: akta kontroli str. 217-220, 494-499) 

1.10. Kierunki zamawiane objęte Projektem były promowane zgodnie z ujętym we Wniosku 
opisem działań promocyjnych, tj. poprzez informacje reklamowe zamieszczane m.in.: 

 na wyspecjalizowanych serwerach www. (publikacje w informatorach internetowych); 
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 w wydawnictwach drukowanych, kolportowanych do szkół średnich i kuratoriów oraz 
zamieszczanych na terenie AGH (m.in. informator o szkołach wyższych, plakaty, 
foldery informacyjne, ulotki); 

 w TV M – w tramwajach krakowskich; 

 w prasie lokalnej, w Radiu Kraków i na banerach; 

 na dwóch podstronach www. WFiIS; 
oraz poprzez odpowiednie oznakowanie miejsc, w których odbywała się realizacja Projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 300-302, 478-481) 

W wyjaśnieniach kierownik Projektu podał m.in.: Dużym problem okazała się reklama 
studiów drugiego stopnia. Mimo zaangażowania sporych środków finansowych 
i różnorodnych form reklamy (Internet, Facebook, pozycjonowanie stron internetowych) 
nabór na te studia ograniczył się praktycznie do absolwentów studiów I stopnia naszego 
Wydziału. Nieliczni kandydaci zewnętrzni mieli … poważne kłopoty ze zdaniem egzaminu 
kwalifikacyjnego (mimo, że zakres zagadnień i przykładowe pytania egzaminacyjne znajdują 
się na stronie Wydziału od stycznia 2010!) […] Promocja prowadzona była intensywnie, 
z zaangażowaniem środków finansowych z Projektu, ale także z funduszy wydziałowych. 
M.in. wysyłaliśmy afisze do […] samorządów studenckich […] wielu uczelni […] 
nawiązaliśmy kontakty z samorządami i kołami naukowymi studentów wydziałów fizyki 
(także medycznej i technicznej) w całej Polsce, a także korzystaliśmy z tradycyjnych form 
reklamy. Ponadto, mocą uchwały Rady Wydziału, i zatwierdzającej ją uchwały Senatu AGH, 
rekrutacja na studia II stopnia została otwarta dodatkowo w okresie letnim 2011 r., czyli 
przeszliśmy na system naboru na studia II stopnia „co semestr”, a nie „co rok”. Jednak i te 
działania nie przyniosły efektów – kilka osób wyraziło wstępne zainteresowanie studiami, 
ale do egzaminu wstępnego przystąpiły 3 osoby, z których tylko jedna wpisała się na studia 
(fizyki medycznej). 

(dowód: akta kontroli str. 217-220, 300-302) 

W działalności AGH w zakresie przygotowania do prowadzenia kształcenia na 
kontrolowanych kierunkach zamawianych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie AGH do prowadzenia kształcenia 
na kierunkach zamawianych objętych Projektem. We wniosku o dofinansowanie Projektu 
określono zadania w sposób umożliwiający późniejsze ich rozliczenie. Harmonogram 
realizacji Projektu przewidywał przeprowadzenie działań promocyjnych wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Określono zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów w zajęciach 
wyrównawczych, a także prawidłowo i rzetelnie ustalono kryteria przyznawania im 
stypendiów. 

2. Realizacja procesu kształcenia na kierunkach 
zamawianych 

2.1. Według sprawozdań AGH z realizacji Projektu (wniosków o płatność) – zatwierdzonych 
przez Instytucję Pośredniczącą do 15 października 2014 r. – wydatkowano 9 471 792 zł 
(1 420 769 zł pochodziło z budżetu krajowego, a 8 051 023 zł – ze środków europejskich), 
co stanowiło 73,12% budżetu Projektu. Na poszczególne zadania przypadało (bez kosztów 
pośrednich): 
1) Zarządzanie i promocja Projektu – 711 880 zł (72,47% planu), 
2) Wdrożenie nowych programów nauczania – 1 921 817 zł (60,88% planu), 
3) Program stypendialny – 5 207 000 zł (86,83% planu), 
4) Staże – 389 927 zł (48,31% planu), 
5) Praktyki studenckie – 26 707 zł (12,42% planu), 
6) Programy wyrównawcze – 313 265 zł (81,58% planu), 
7) Wyjazdy studentów na zagraniczne konferencje szkoleniowe – 156 125 zł (44,58% 

planu). 
(dowód: akta kontroli str. 303, 404-408) 

Zadanie Programy wyrównawcze zostało zakończone. Wyjaśniając przyczyny 
wykorzystania 81,58% środków zaplanowanych na to zadanie, kierownik Projektu podał 
W budżecie projektu planowana była kwota 200 zł za godzinę zajęć. Zgodnie z praktyką, 

Ustalone  

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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przyjętą już w roku ak. 2009/10 dla „kierunków zamawianych” wynagrodzenia miały być 
wypłacane w formie dodatku do pensji nauczycieli akademickich AGH (zapewniało to 
możliwość skompletowania bardzo dobrych zespołów Prowadzących i znaczne 
uproszczenie procedur). Zgodnie z praktyką 2009/10 przyjęto jako kwotę wynagrodzenia 
nominalnego 150 zł/godz., do której to kwoty dochodziły narzuty uczelniane (tzw. 
„ubruttowienie”). Ponieważ honoraria były wypłacane na końcu roku akademickiego 
w przypadku niektórych osób okazywało się, że koszty „ubruttowienia” są znacząco niższe 
(dane osoby nie musiały już odprowadzać narzutów ZUS-owskich). Stąd „oszczędności” 
w stosunku do planowanej kwoty wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 508-509) 

Od 4 października 2010 r. do 8 maja 2014 r. przeprowadzono w ramach Projektu 
24 postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych5 (dalej upzp), w trybie przetargu nieograniczonego. Ich łączna, szacunkowa 
wartość wynosiła 2 222 331 zł, z czego: 11 dotyczyło zakupu aparatury (1 049 830 zł), 7 – 
wyjazdów studyjnych (142 368 zł), 2 – prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki 
i fizyki (110 000 zł), 2 – wyłonienia zespołu zarządzającego (892 619 zł) i po jednym 
dotyczącym promocji oraz recenzji prac magisterskich (27 514 zł). 
W 15 postępowaniach określono szacunkowe wartości zamówień, które kształtowały się 
w przedziale od 3 345 zł do 48 000 zł, tj. poniżej wyrażonej w złotych równowartości 
14 000 euro. 
Badanie dokumentacji z 3 postępowań dotyczących zakupów usług sfinansowanych ze 
środków Projektu wykazało, że we wszystkich przypadkach udzielono zamówienia 
publicznego w trybie ww. ustawy, tj. przetargu nieograniczonego, przy jednostkowej 
szacunkowej wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro. 
Dotyczyło to przetargów nieograniczonych na: 

 Prowadzenie kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów Fizyki 
Medycznej w ramach Projektu – o szacunkowej wartości zamówienia 48 000 zł. 
Postępowanie rozpoczęto 1 grudnia 2010 r., umowy podpisano 3 stycznia 2011 r. 

 Organizację wyjazdu studyjnego do Niemiec dla 17 studentów II stopnia fizyki 
technicznej i medycznej w dniach 1-5 czerwca 2014 r. – o szacunkowej wartości 
zamówienia 34 800 zł. Postępowanie rozpoczęto 30 kwietnia 2014 r., umowę 
podpisano 27 maja 2014 r. 

 Organizację wyjazdu studyjnego do Wiednia dla studentów II stopnia fizyki technicznej 
i medycznej – o szacunkowej wartości zamówienia 27 778 zł. Postępowanie rozpoczęto 
20 września 2013 r., umowę podpisano 9 października 2013 r. 

Wnioski o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych sporządził kierownik 
Projektu. Wszystkie specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz protokoły 
postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zostały zatwierdzone przez Kanclerza 
AGH. 

(dowód: akta kontroli str. 274-277, 329-333, 346-402)  

W wyjaśnieniu przyczyn zastosowania trybu przetargu nieograniczonego dla zamówień 
publicznych których jednostkowa wartość szacunkowa była niższa niż wyrażona w złotych 
równowartość 14 000 euro (według art. 4 ust. 8 upzp nie stosuje się ustawy w takich 
przypadkach) Kanclerz AGH podał m.in., że postępowanie przetargowe na usługę 
prowadzenia zajęć z matematyki i fizyki dla studentów ww. kierunków (nr zamówienia: 
958/2010) przeprowadzone zostało z uwagi na okoliczność, iż przewidziana w budżecie 
projektu wartość zamówienia obejmującego prowadzenie zajęć z matematyki, jak również 
fizyki, przekraczała równowartość 14 000 euro. Zgodnie z budżetem projektu wartość 
zamówienia na prowadzenie zajęć z matematyki w momencie wszczęcia postępowania 
przetargowego wynosiła 204 000 PLN. Podobnie, budżet projektu na prowadzenie zajęć 
z fizyki w momencie wszczęcia postępowania wynosił 204 000 PLN. Postępowanie 
przetargowe na usługę organizacji wyjazdu studyjnego do Wiednia (nr zamówienia 
652/2013) oraz usługę organizacji wyjazdu studyjnego do Niemiec (nr zamówienia 
271/2014) przeprowadzone zostały z uwagi na okoliczność, iż przewidziana 
w harmonogramie projektu wartość zamówienia obejmującego organizację wyjazdów 

                                                      
5 Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. 
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studyjnych przekraczała równowartość 14 000 euro. Zgodnie z planowanym budżetem 
projektu wartość zamówienia obejmującego organizację wyjazdów studyjnych w momencie 
wszczęcia pierwszego postępowania wynosiła 215 520 PLN. Ustalenie wartości 
szacunkowej wskazanych powyżej zamówień dokonane zostało z uwzględnieniem całego 
okresu realizacji projektu. Działanie takie związane było z okolicznością, iż na etapie 
planowania procedur przetargowych w ramach projektu zamawiający posiadał wiedzę 
odnośnie przewidywanej wartości zamówień w poszczególnych latach realizacji projektu. 
Dokonując ustalenia wartości szacunkowej wyżej wymienionych zamówień w skali projektu 
zamawiający brał pod uwagę kryterium tożsamości przedmiotowej zamówienia (dostawy, 
usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), kryterium 
odnoszące się do możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę oraz 
kryterium tożsamości czasowej. Tożsamość czasowa w ocenie zamawiającego oznacza 
możliwość przewidzenia przez zamawiającego pełnego zakresu zamówień finansowanych 
i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej. 

(dowód: akta kontroli str. 278, 291-292) 

Najwyższa Izba Kontroli przyjmuje wyjaśnienie Kanclerza AGH w zakresie realizacji w trybie 
przetargu nieograniczonego zamówień publicznych dotyczących wyjazdów studyjnych oraz 
prowadzenia zajęć wyrównawczych. Podane w wyjaśnieniu sposoby ustalenia 
szacunkowych wartości tych zamówień potwierdzają zapisy projektu budżetu Projektu 
(w pierwszej wersji), co uzasadnia zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego (art. 32 
ust. 4 upzp). 

Na zakup w ramach Projektu aparatury naukowej do celów dydaktycznych wydatkowano 
łącznie 1 275 995 zł (100% planu – kwota kwalifikowana). Oględziny wybranej aparatury – 
tj. laboratoryjnego czytnika termoluminescencji, zestawu pomiarowego selektywnego pola 
elektromagnetycznego, wielokanałowego analizatora widma, zestawu aparatury do 
modernizacji pracowni Radiometrii, systemu pomiarowego do badania ultradźwięków, wagi 
i stołu antywibracyjnego, przyrządu wielofunkcyjnego do pomiaru pól stałych, mikroskopu 
DO Evolution i DO Genetic – wykazały, że znajduje się ona w salach 9, 16 i 117 budynku 
D-10 AGH. Oględziny zakupionych w ramach Projektu: zestawu do pomiaru efektu Halla 
i magnetooporu, zestawu do Spektrometrii, mikroskopu sił atomowych, spektrometru 
z przestrajalną sondą pomiarową, wykazały, że aparatura ta znajduje się w sali 220 
budynku C-2 AGH. Wymieniona wyżej aparatura naukowa posiadała oznakowanie 
o sfinansowaniu jej ze środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 270-273, 404-405) 

2.2. Stosownie do postanowień Umowy AGH utworzyła odrębny rachunek bankowy dla 
realizacji Projektu. Dodatkowo Uczelnia utworzyła tzw. rachunek refundacyjny, 
wykorzystywany do finansowania Projektu z pożyczek rektorskich. 

(dowód: akta kontroli str. 23-26, 105-106, 425-428) 

2.3. Środki na realizację Projektu przekazywane były z Ministerstwa (budżet krajowy) oraz 
z Ministerstwa Finansów (środki europejskie) terminowo, z wyjątkiem transzy za II kwartał 
2014 r., która wpłynęła na konto AGH dopiero 12 listopada 2014 r. 
W dotychczasowej realizacji Projektu wystąpiło 6 przypadków konieczności refundacji 
poniesionych wydatków z tzw. rachunku refundacyjnego (łącznie 798 838 zł). W 2010 r. były 
to 2 przypadki (344 828 zł) – z uwagi na brak od lipca do września rachunku bankowego dla 
realizacji Projektu oraz opóźnienie wypłaty pierwszej transzy z ww. ministerstw. W 2011 r. 
były to 2 przypadki (332 235 zł) – z powodu braku środków na rachunku Projektu 
spowodowanego niezatwierdzeniem wniosku o płatność w pierwszej weryfikacji. W 2013 r. 
był to 1 przypadek (14 089 zł) – z uwagi na korektę wynagrodzeń zespołu zarządzającego 
Projektem. W 2014 r. był to 1 przypadek (107 687 zł) – z powodu opóźnienia wypłaty 
transzy po zatwierdzeniu wniosku o płatność. 

(dowód: akta kontroli str. 403) 

2.4. W trakcie realizacji Projektu Uczelnia nie występowała do Instytucji Pośredniczącej 
o przesunięcie środków. 
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We wnioskach o płatność informowano o niewielkich, dopuszczalnych postanowieniami 
Umowy, przesunięciach środków (w ramach zadania). Informacje te były aprobowane przez 
Instytucję Pośredniczącą, zatwierdzającą wnioski. 

(dowód: akta kontroli str. 245, 301, 508-509) 

2.5. Wnioski o płatność wysyłane były przez AGH terminowo – zgodnie z postanowieniami 
Umowy. Również korekty tych wniosków wysyłano w terminach określonych przez Instytucję 
Pośredniczącą. 

(dowód: akta kontroli str. 21-37, 429-457) 

2.6. Uczelnia złożyła w ramach Projektu 17 wniosków o płatność, z których 16 zostało 
zatwierdzonych do 15 października 2014 r. (10 po korektach). Wykazane we wnioskach 
dane w zakresie wydatków poniesionych na poszczególne zadania, uznanych przez AGH 
za kwalifikowane, wynikały z harmonogramu realizacji Projektu stanowiącego załącznik do 
Umowy. Różnice pomiędzy kosztami Projektu zaewidencjonowanymi jako kwalifikowane 
w poszczególnych okresach rozliczeniowych, a wydatkami wykazanymi za te okresy we 
wnioskach o płatność wynikały: 

 z księgowania części kosztów pośrednich w następnym okresie rozliczeniowym, 

 ze sposobu kwalifikowania wydatków dotyczących wynagrodzeń w zadaniach 1 i 2 
(składki ZUS i podatek dochodowy ujmowane były we wnioskach o płatność zgodnie 
z datą zapłaty), 

 z zaksięgowanych, a niesprawozdanych kosztów wynagrodzeń dotyczących 
programów wyrównawczych, 

 ze sprawozdania kosztów zaksięgowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym 
dotyczących programów wyrównawczych, 

 z różnic kursowych dotyczących wyjazdów zagranicznych, 

 z kosztów wykazanych we wnioskach o płatność w innych okresach (np. zakup 
materiałów dydaktycznych). 

(dowód: akta kontroli str. 21-215, 429-457) 

We wnioskach o płatność zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą za okresy: 

 1 stycznia – 31 marca 2012 r., 

 1 stycznia – 31 marca 2013 r., 

 1 kwietnia – 30 czerwca 2013 r., 
AGH wykazała korekty finansowe – odpowiednio – 10 099,66 zł, 4 060 zł i 36 zł. Korekty te 
zostały zwrócone przez Uczelnię i rozliczone przez Instytucję Pośredniczącą. Ponadto po 
weryfikacji drugiego z ww. wniosków Instytucja Pośrednicząca uznała za niekwalifikowane 
385,55 zł (Uczelnia błędnie wykazała we wniosku kwotę wydatku kwalifikowanego – różnica 
350,50 zł; pozostałe 35,05 zł stanowiły niekwalifikowane koszty pośrednie). 

(dowód: akta kontroli str. 482-493) 

2.7. Stosownie do Umowy Uczelnia prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków Projektu – 
z w oparciu o zarządzenie nr 47/2010 Rektora AGH z 29 grudnia 2010 r. (zmienione 
25 września 2013 r. i 30 września 2014 r.) w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla 
projektów realizowanych w AGH z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków 
zagranicznych. Zapewnia ona możliwość identyfikowania poszczególnych operacji 
związanych z Projektem. Ewidencja kosztów na kontach nie jest prowadzona w rozbiciu na 
zadania ujęte w szczegółowym budżecie Projektu, ani w podziale na źródła pochodzenia 
środków (wg Umowy środki europejskie to 85% otrzymanych środków, a pozostałe 15% 
pochodzi z budżetu krajowego). 

(dowód: akta kontroli str. 23-37, 293-294, 318-328) 

2.8. Projekt nie przewiduje zajęć prowadzonych przez profesorów wizytujących. W latach 
2011-2014 WFiIS odwiedziło 11 wykładowców zagranicznych, którzy zrealizowali łącznie 21 
modułów zajęciowych. Zajęcia miały charakter obieralny. 

(dowód: akta kontroli str. 217-220, 494-499) 

2.9. Uczelnia nie występowała o zmianę harmonogramu realizacji Projektu, stanowiącego 
załącznik do Umowy. Zadania ujęte w Umowie realizowane były zgodnie 
z harmonogramem, z wyjątkiem wykazanych przez Instytucję Pośredniczącą: 
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 niewielkiego opóźnienia, tj. przesunięcia z II na III kwartał 2011 r. zakupu 
specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz odczynników dla pracowni 
radiochemicznej, które spowodowane było problemami formalnymi związanymi 
z zakupem; 

 opóźnienia, tj. przesunięcia z II na IV kwartał 2013 r. seminarium ze względu na duże 
obłożenie dydaktyczne studentów i liczny ich udział w wyjazdach studyjnych; 

 opóźnienia, tj. przesunięcia z II na III kwartał 2013 r. obron prac magisterskich przez 
studentów. 

(dowód: akta kontroli str. 114-215, 300-302, 429-442, 500-507) 

2.10. Z zajęć uatrakcyjniających studiowanie na kierunku FM, zaplanowanych w Projekcie, 
zrealizowano: 

 zajęcia przy aparaturze specjalistycznej, prowadzone pod nadzorem specjalistów 
niebędących pracownikami Uczelni (zajęcia dla studentów z zakresu medycyny 
nuklearnej, obrazowania i dozymetrii w Klinice Endokrynologii CM UJ, Zakładzie 
Medycyny Nuklearnej – w 2012 r. dla 17 osób, w 2013 r. dla 12 osób i w 2014 r. dla 15 
osób; zajęcia z radioterapii w Centrum Onkologii w Krakowie – w 2013 r. dla 10 osób; 
zajęcia z obrazowania w Centrum Diagnostyki Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie – 
w 2013 r. dla 11 osób); 

 3-miesięczne staże zawodowe (w Międzynarodowym Centrum Onkoterapii 
w Wałbrzychu – po 1 osobie w latach 2011-2014; w Międzynarodowym Centrum 
Onkoterapii w Poznaniu – po 1 osobie w 2011, 2013 i 2014 r., a w 2012 r. 2 osoby; 
w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie – po 
1 osobie w latach 2011-2014; w Międzynarodowym Centrum Onkoterapii w Otwocku – 
po 1 osobie w latach 2013-2014; w Międzynarodowym Centrum Onkoterapii 
w Koszalinie – po 1 osobie w latach 2013-2014; w Radiology Therapeutic Center 
Poland Sp. z o.o. w Krakowie – 1 osoba w 2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 494-499) 

2.11. Rekrutacja na wszystkie kierunki na AGH była przeprowadzana w oparciu o wyniki 
maturalne z jednego przedmiotu, który, w zależności od kierunku, mógł być wybrany z kilku 
przedmiotów zdefiniowanych przez dany wydział. Podczas rekrutacji na kierunki zamawiane 
FM i FT Uczelnia stosowała kryteria ustalone w Regulaminie. W przypadku FM studenci 
z naboru w 2010 r. rekrutowali się przede wszystkim w oparciu o wyniki z egzaminu z fizyki 
i chemii, w przypadku FT – w oparciu o wyniki z egzaminu z matematyki i fizyki. W 2011 r. 
rekrutacja odbyła się w oparciu o wyniki z egzaminu z matematyki (egzaminy z fizyki 
i chemii studenci zdawali w wariancie rozszerzonym). 
Na 88 studentów przyjętych na FM w roku akademickim 2010/2011, spośród 43 studentów, 
którzy zdawali egzamin maturalny (poziom podstawowy) z fizyki 6 (7%) uzyskało wynik od 
30-49%, a z 37, którzy zdawali egzamin z chemii tylko 1 uzyskał taki wynik. Podobne relacje 
były w zakresie zdawanych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Na 93 
studentów w roku akademickim 2011/2012 nie było osoby która otrzymała z egzaminu 
maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym wyniki poniżej 49%. Na poziomie 
rozszerzonym takich osób było 23 (25%). 
Na 105 studentów przyjętych na FT w roku akademickim 2010/2011, spośród 101 osób, 
które zdawały egzamin maturalny z matematyki (poziom podstawowy), tylko 1 osoba 
uzyskała wynik poniżej 50%, a z 82, które zdawały egzamin z fizyki, tylko 8 uzyskało taki 
wynik. Na poziomie rozszerzonym 9 osób (9%) uzyskało taki wynik z matematyki i 16 (16%) 
z fizyki. W roku akademickim 2011/2012 na poziomie podstawowym były podobne relacje 
jak rok wcześniej. Na poziomie rozszerzonym takich osób było 27 (25%). 

(dowód: akta kontroli str. 247-249, 251) 

2.12. W semestrach jesienno-zimowych (w latach 2010/2011, 2011/2012) zajęcia 
wyrównawcze obejmowały 30 godzin z matematyki i 30 godzin z fizyki (w modułach 
3-godzinnych). Dla badanego kierunku utworzono po 5 grup z matematyki i fizyki oraz po 
jednej grupie wyrównującej parytety. Zajęcia wyrównawcze były otwarte dla wszystkich 
studentów rozpoczynających studia. Do każdej z 6-ciu grup dla danego kierunku studiów 
oddelegowano po 12 studentów (możliwość powiększenia do 17 osób) legitymujących się 
gorszymi wynikami z fizyki i/lub matematyki na świadectwie (bądź brakiem oceny z danego 
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przedmiotu). W semestrach wiosennych zajęcia miały charakter odmienny. Na każdym 
kierunku utworzono jedną grupę dodatkowych zajęć z matematyki i jedną z fizyki. Do grup 
zostali przydzieleni najsłabsi studenci, tj. tacy którzy nie zaliczyli pierwszego semestru 
z matematyki bądź zliczyli matematykę i/lub fizykę bardzo słabo. Studentom udzielano 
pomocy w bieżącej realizacji matematyki i fizyki. W zajęciach wyrównawczych nie brały 
udziału osoby spoza kierunku zamawianego. 

(dowód: akta kontroli str. 249-250) 

Zgodnie z Umową w latach 2010-2012: zajęciami wyrównawczymi z matematyki i fizyki 
objęto 375 studentów, specjalne programy wyrównawcze ukończyły 34 kobiety 
i 34 mężczyzn, utworzono 20 grup studentów po 13-18 osób w celu realizacji zajęć 
wyrównawczych. Zajęcia wyrównawcze ukończyło 283 studentów, a specjalne zajęcia 
ukończyły 63 kobiety i 59 mężczyzn. Zostały zrealizowane cele szczegółowe zawarte 
w Umowie, tj. wyrównanie szans edukacyjnych 240 studentów, kompensacje szans kobiet 
i mężczyzn poprzez utworzenie grup specjalnych, utworzenie grup studenckich w celu 
przeprowadzenia zajęć. Zajęcia ukończyło o 43 studentów więcej niż planowano 
(240 studentów). 

(dowód: akta kontroli str. 288-290) 

Efektem prowadzonych zajęć wyrównawczych w roku akademickim 2010/2011, w którym 
wzięło udział z fizyki i matematyki po 174 studentów (ukończyło 134-137), były lepsze 
wyniki testów znajomości przedmiotu u 75-78% studentów (fizyka) i 84-87% studentów 
(matematyka). W roku akademickim 2011/2012 w zajęciach wyrównawczych wzięło udział 
201 studentów, ukończyło 164 (fizyka) i 150 (matematyka). Lepsze wyniki testów uzyskało 
82-85% studentów. 

(dowód: akta kontroli str. 266)  

2.13. Kryteria przyznawania stypendiów opisano w pkt 1.8 niniejszego wystąpienia. 
W Regulaminie nie zdefiniowano minimalnej liczby punktów umożliwiających uzyskanie 
stypendium, oraz nie przewidziano możliwości niewypłacenia stypendiów w przypadku 
przedłużającego się czasu zatwierdzenia wniosku o płatność. Fakt pobierania stypendium 
w ramach kierunku zamawianego nie pozbawiało studenta prawa do ubiegania się 
o stypendium za oceny w nauce i świadczeń w ramach Funduszu Pomocy Materialnej. 
Wysokość miesięcznej raty stypendium ustalono na 1 000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 221-226, 267) 

W okresie objętym kontrolą na Uczelni obowiązywały 4 zarządzenia Rektora w sprawie 
wprowadzenia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów AGH, tj. z 1 października 2009 r., z 30 września 2011 r., 
z 1 października 2012 r. i z 29 września 2014 r. Regulamin ten określał zasady i tryb 
przyznawania stypendiów socjalnych, specjalnych, Rektora dla najlepszych studentów, 
ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomóg.  
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów były przyznawane studentom co najmniej 
II roku studiów, którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen lub posiadali osiągnięcia 
naukowe albo artystyczne lub posiadali wysokie wyniki sportowe. Stypendia mogli otrzymać 
studenci I roku którzy byli laureatami olimpiady międzynarodowej lub przedmiotowej 
(finalista) o zasięgu ogólnopolskim. Stypendia mogło otrzymać w danym roku maksymalnie 
10% studentów każdego kierunku. Studenci winni legitymować się średnią ocen nie niższą 
niż 4,0. 

(dowód: akta kontroli str. 305-317) 

Zasady określone w Regulaminie były odmienne od zasad dotyczących stypendiów dla 
najlepszych studentów AGH. Stypendia dla studentów kierunku FM obejmowały studentów 
I roku studiów, podczas gdy dla wszystkich studentów AGH stypendia były przyznawane od 
II roku studiów; dla studentów kierunku FM przewidziano 35 stypendiów, tj. dla ok. 30-35% 
studentów, podczas gdy stypendia ogółem w AGH mogło otrzymać do 10% studentów; 
studenci kierunku FM mogli legitymować się średnią ocen poniżej 4,0, podczas gdy w AGH 
obowiązywała zasada średniej oceny nie niższej niż 4,0. W wyjaśnieniu kierownik Projektu 
podał, że stypendia na kierunkach zamawianych nie są stypendiami analogicznymi do 
stypendiów Rektora za wyniki w nauce. Stypendia na kierunkach zamawianych stanowią 
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wsparcie studentów na trudnych, istotnych dla państwa kierunkach. Regulaminy 
stypendialne zamawianych kierunków były przesyłane od 2009 r. do akceptacji 
Ministerstwa. Liczby stypendiów i ich wysokość w badanym zamawianym kierunku były 
zawarte we wniosku projektu i zaakceptowane przez Ministerstwo. Wg Ministerstwa 
stypendia winny być jednakowe dla wszystkich studentów, którzy planowo realizują program 
studiów. Jedynym ograniczeniem jest całkowita liczba stypendiów, która nie może 
przekroczyć 50% liczby studentów na danym roczniku studiów. 

(dowód: akta kontroli str. 268-269) 

W obowiązującym do 3 października 2012 r. wniosku o dofinansowanie Projektu, 
stanowiącym załącznik do Umowy, w szczegółowym budżecie Projektu, koszt zadania nr 3 
Program stypendialny został określony w wys. 6 950 tys. zł. Koszt stypendiów na kierunku 
FM wynosił ogółem 3 350 tys. zł, w tym I stopień studiów – 2 450 tys. zł (I rok 700 tys. zł, 
II rok 700 tys. zł, III rok 700 tys. zł i IV rok 350 tys. zł) oraz II stopień studiów – 900 tys. zł 
(I rok 300 tys. zł, II rok 600 tys. zł). 
W 2010 r. koszt stypendiów na kierunku FM wynosił 105 tys. zł (I stopień studiów); w 2011 r. 
koszt ten dla I stopnia studiów wynosił 350 tys. zł (I rok) i 105 tys. zł (II rok), a dla II stopnia 
studiów – 120 tys. zł; w 2012 r. koszt stypendiów dla I stopnia studiów wynosił: 245 tys. zł 
(I rok), 350 tys. zł (II rok) i 105 tys. zł (III rok), a dla II stopnia studiów – 225 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 58, 62, 67, 85) 

Od 4 października 2012 r. (zawarcie aneksu do Umowy) w zmienionym wniosku koszt 
zadania nr 3 został zmniejszony o 953 tys. zł i wynosił 5 997 tys. zł. Koszt stypendiów na 
kierunku FM wynosił 2 847 tys. zł, w 2012 r. koszt ten dla I stopnia studiów wynosił: 
238 tys. zł (I rok), 307 tys. zł (II rok) i 90 tys. zł (III rok), a dla II stopnia studiów – 172 tys. zł; 
w 2013 r. koszt stypendiów dla I stopnia studiów wynosił: 175 tys. zł (II rok), 285 tys. zł 
(III rok), 81 tys. zł (IV rok), a dla II stopnia studiów – 197 tys. zł; w 2014 r. koszt stypendiów 
dla I stopnia studiów wynosił: 175 tys. zł (III rok), 123 tys. zł (IV rok), a dla II stopnia studiów 
– 225 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 173, 182, 191, 209) 

W roku akademickim 2010/2011 WFiIS złożył do Działu Spraw Studenckich AGH 2 wnioski 
o wypłatę przyznanych stypendiów dla studentów I roku kierunku FM. Wniosek 
z 16 listopada 2010 r. obejmował 35 studentów I roku i stypendium w wys. 1 000 zł 
miesięcznie dla każdego studenta przez okres 5 miesięcy. Wniosek z 6 kwietnia 2011 r. 
obejmował 28 (po korekcie 32) studentów I roku studiów I stopnia i 11 studentów I roku 
studiów II stopnia (wys. stypendium jw.). 
Badaniem objęto listy wypłat stypendiów za okres grudzień 2010 r. – styczeń, luty 2011 r., 
dla studentów I roku studiów I stopnia kierunku FM i stwierdzono, że miesięcznie 
przekazywano przelewami bankowymi dla 35 studentów po 1 000 zł. 
W kolejnym roku akademickim (2011/2012) złożono 3 wnioski: z 21 listopada 2011 r. – dla 
12 studentów I roku i 31 studentów II roku studiów I stopnia, z 9 grudnia 2011 r. – dla 35 
studentów I roku oraz z 13 kwietnia 2012 r. – dla 34 studentów I roku, 34 studentów II roku 
studiów I stopnia i 23 studentów studiów II stopnia. Stypendia wynosiły po 1 000 zł 
miesięcznie dla każdego studenta. 
W roku akademickim 2012/2013 złożono 2 wnioski: z 13 listopada 2012 r. – dla 31 
studentów II roku, 28 studentów III roku studiów II stopnia i 11 studentów studiów II stopnia, 
oraz z 15 kwietnia 2013 r. – dla 24 osób II roku, 27 osób III roku studiów I stopnia 
i 28 studentów studiów II stopnia. 

(dowód: akta kontroli str. 304) 

Nad prawidłowością realizacji Projektu zobowiązany był czuwać Zespół Zarządzający 
wspierany przez jednostki administracji centralnej Uczelni, tj. Dział Programów 
Międzynarodowych, Zespół Radców Prawnych, Dział Zamówień Publicznych oraz 
dodatkowo audytorzy wewnętrzni. Podstawowym mechanizmem monitorującym był 
Uczelniany i Wydziałowy System Jakości Kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 252-264) 

Według wyjaśnienia kierownika Projektu w realizacji badanego projektu jedynym problemem 
okazała się mniejsza od zakładanej liczba kandydatów na studia drugiego stopnia. Projekt 
zakładał, że atrakcyjna formuła studiów (staże, wyjazdy na konferencje) oraz wsparcie 
stypendialne spowoduje, że na studia II stopnia będą uczęszczać kandydaci spoza AGH. 
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Mimo wprowadzenia dodatkowo naboru na te studia co semestr liczba kandydatów spoza 
Uczelni była znikoma. Dodatkowo mieli oni trudności ze zdaniem egzaminu wstępnego. 
Spowodowało to korektę budżetu projektu – zmniejszenie finansowania (aneks nr 1 do 
Umowy). 

(dowód: akta kontroli str. 250) 

W działalności Uczelni w zakresie dotychczasowej realizacji procesu kształcenia na 
kierunkach FM i FT nie stwierdzono nieprawidłowości. 

1. Zamówienie na usługę Przygotowanie recenzji dla 13 prac magisterskich z fizyki 
medycznej i fizyki technicznej zostało udzielone w ustawowym trybie przetargu 
nieograniczonego, choć szacunkowa wartość tego zamówienia (23 400 zł) była niższa od 
wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro, a więc przepisy upzp nie miały 
zastosowania (art. 4 ust. 8 upzp). Postępowanie rozpoczęto 17 lutego 2014 r., umowę 
podpisano 18 marca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 277, 458-475) 

W wyjaśnieniu Kanclerz AGH podał m.in., że przeprowadzenie postępowania 
przetargowego na usługę przygotowania recenzji dla 13 prac magisterskich pod kątem 
możliwości wdrożenia ich w przemyśle  miało na celu dotarcie z informacją o zamówieniu do 
jak największej grupy potencjalnych wykonawców zainteresowanych zamówieniem. 
Upublicznienie informacji o zamiarze udzielenia zamówienia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego w ocenie zamawiającego 
dawało gwarancję, że zapłacona cena będzie najlepszą ceną dostępną na rynku w danym 
czasie. Działanie takie w ocenie zamawiającego wpisuje się w obowiązujące na gruncie 
prawa wspólnotowego i krajowego zasady zapewnienia uczciwej konkurencji oraz 
zagwarantowania wszystkim potencjalnym oferentom prawa realizacji zadań finansowanych 
ze źródeł publicznych. Prowadzenie postępowania nie generowało dodatkowych kosztów. 
Postępowania były prowadzone przez Dział Zamówień Publicznych, jednostkę usługową 
i koordynującą dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie 
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zlecanie zakupu 
towarów i usług poza upzp wymagało przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego. 
Takie procedury prowadzące do nabycia towarów czy usług również łączą się 
z koniecznością zaangażowania określonych środków i pracowników zamawiającego.  

(dowód: akta kontroli str. 278, 291-292) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że stosowanie ustawowego trybu przetargu 
nieograniczonego do zamówień nieobjętych przepisami upzp jest nadmiernym formalizmem 
i nie ma znaczenia prawnego. W ww. postępowaniu, a także w innych postępowaniach, 
w których szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych 
równowartości euro podanej w art. 4 ust. 8 upzp6, oferenci nie mogli skutecznie wnieść 
środków ochrony prawnej – wbrew zapisom zawartym przez AGH w specyfikacjach 
istotnych warunków zamówień. Należy także zauważyć, że od 13 stycznia 2012 r. do 
zamówień, których szacunkowa wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych 
równowartości 14 000 euro, zastosowanie miała procedura uproszczona ustalona przez 
Rektora AGH w zarządzeniu nr 1/2012 z 13 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa 
netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 

(dowód: akta kontroli str. 329-345, 417-424, 458-475) 

2. Do 15 października 2014 r. Uczelnia złożyła w ramach Projektu 17 wniosków o płatność, 
z których 11 (65%) zostało zwróconych przez Instytucję Pośredniczącą do korekty 
(w przypadku jednego z wniosków dokonywano korekty dwukrotnie) z uwagi na: 

 błędne dane we wnioskach (dot. np. terminu zakończenia Projektu, wartości niektórych 
wskaźników, kosztów zadań i personelu, wydatków w ramach cross-financingu, 
podatku VAT); 

 brak podpisu osoby opracowującej załącznik 1 lub brak upoważnienia dla osoby 
podpisującej wniosek i załącznik 1; 

                                                      
6 Na przykład w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Wykonanie graficzne i wydruk plakatów w formacie A-0, A-3 

promujących Projekt – o szacunkowej wartości 3 345 zł. 

Ustalone  
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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 brak potwierdzenia zwrotu narosłych odsetek lub całej kwoty korekty finansowej; 

 nieuwzględnienie korekty finansowej w harmonogramie płatności; 

 konieczność dodatkowych wyjaśnień odnośnie do wykazanych danych (dot. np. 
wysokości wynagrodzeń koordynatorów i prowadzących zajęcia wyrównawcze, dalszej 
realizacji wskaźników w zakresie liczby absolwentów i działań naprawczych z tym 
związanych). 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że tak znaczna liczba błędnie sporządzonych 
wniosków o płatność – zwracanych do poprawy przez Instytucję Pośredniczącą – 
powodowała opóźnienia w ich zatwierdzaniu, co z kolei skutkowało późniejszym 
przekazaniem do AGH transz dofinansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 403, 429-457) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia dotychczasową realizację przez AGH 
kształcenia na skontrolowanych kierunkach zamawianych. Projekt realizowano zgodnie 
z postanowieniami Umowy. Wszystkie zadania przewidziane w harmonogramie były 
realizowane. Zajęcia wyrównawcze dla studentów przeprowadzono zgodnie z przyjętymi 
zasadami, a stypendia przyznawano według ustalonych kryteriów. 

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanej działalności Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag. 

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. 

Kraków,                                   2014 r. 

Kontroler 
 

Tomasz Gaweł 
doradca ekonomiczny 

 
 
 

Kontroler 
Zbigniew Polak 
specjalista k.p. 

 

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