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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/089 – Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi 
szkołami 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Wojciech Szukała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 90062 z dnia 14 marca 2014 r.  

2. Ryszard Litwiniuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 90063 z dnia 14 marca 2014 r. 

3. Przemysław Fidecki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 90066 z dnia 20 marca 2014 r. 

4. Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 90073 z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1–8) 

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Edukacji Artystycznej (zwane dalej „CEA” lub „Centrum”); ul. Brzozowa 35, 
00-258 Warszawa. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zdzisław Bujanowski, dyrektor (od 1 lutego 1994 r.) 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 9-10) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność Centrum Edukacji Artystycznej 
w latach 2011–2014 (do końca marca) w zakresie udzielania dotacji podmiotowych 
niepublicznym szkołom artystycznym, a pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi szkołami artystycznymi 
i prowadzenie ewidencji tych szkół w latach szkolnych 2010/2011–2013/2014 (do 16 
maja 2014 r.). 

W zakresie udzielania przez Centrum dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych stwierdzono istotne naruszenia art. 90 ust. 4b i 4c 
ustawy o systemie oświaty2 oraz przepisów rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom 
artystycznym3, polegające m.in. na: 

—  ustalaniu zróżnicowanej stawki dotacji na uczniów szkół tego samego typu (szkoły 
policealnej) w zależności od zawodu i systemu kształcenia, 

— przekazywaniu dodatkowej dotacji na uczniów szkół korzystających z internatów, 
wskutek czego szkoły prowadzące te internaty otrzymały, w przeliczeniu na jednego 
ucznia, wyższe kwoty dotacji niż inne szkoły niepubliczne tych samych typów, 

— przekazywaniu w latach 2012–2013 dotacji dla czterech szkół według liczby uczniów 
planowanej we wnioskach o dotacje zamiast rzeczywistej, wskutek czego trzem 
szkołom przekazano dotacje według zaniżonej, a jednej — zawyżonej liczby 
uczniów,  

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

negatywna. 
2  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Zwana dalej u.s.o. lub 

ustawą o systemie oświaty. 
3  Dz. U. Nr 162, poz. 1091. Rozporządzenie zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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— nieegzekwowaniu od szkół niepublicznych obowiązku przedkładania kompletnych 
rozliczeń dotacji, tj. zawierających wszystkie wymagane elementy oraz 
niestosowaniu obowiązującego trybu przeprowadzania kontroli rozliczeń dotacji. 

W kontrolowanym okresie dyrektor CEA występował do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego4 o zwiększenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych w związku z ich niedofinansowaniem, jednak 
środków tych w pełni nie zapewniono w części 24 budżetu państwa.  

Z powodu niezabezpieczenia wystarczających środków, w latach 2011, 2012 i 2013 
CEA udzieliło dotacji podmiotowych niepublicznym szkołom artystycznym 
o uprawnieniach szkół publicznych w kwotach niższych od kwot należnych, 
wynikających z art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie oświaty oraz § 2 rozporządzenia 
w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych, odpowiednio o 20.750,8 tys. zł, 
23.925,7 tys. zł i 23.871,1 tys. zł. Wskutek powyższego przekazane szkołom dotacje 
(odpowiednio 19.419,7 tys. zł, 20.312,8 tys. zł, 22.521,1 tys. zł) stanowiły w tych latach 
48,3%, 45,9% i 48,5% poziomu przewidzianego ustawą o systemie oświaty. 

Podjęte przez CEA działania pozwoliły na zwiększenie stawek dotacji, według których 
udzielano dotacji w 2012 r. Zwiększona w 2013 r. wysokość planu dotacji umożliwiła 
przekazanie szkołom w grudniu tego roku jednorazowego dofinansowania w łącznej 
wysokości 2.133.987 zł, które zmniejszyło poziom różnicy pomiędzy dotacją przekazaną 
a dotacją należną według stawek określonych obowiązującymi przepisami. 

W ramach nadzoru pedagogicznego Centrum prowadziło systematyczną kontrolę szkół 
niepublicznych. W planach nadzoru na rok szkolny 2011/2012 i 2013/2014 
wyodrębniano tematykę kontroli tych szkół. Roczne sprawozdania CEA z realizacji 
nadzoru zawierały analizy i wnioski dotyczące nadzoru nad szkołami niepublicznymi, 
w tym niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych.  

Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące nierzetelnego prowadzenia przez wizytatorów 
CEA kontroli w zakresie spełniania przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Ponadto 
wizytatorzy CEA, bez podstawy prawnej, egzekwowali od dyrektorów tych szkół 
realizację zadań, do których szkoły nie były zobligowane przepisami prawa, 
w szczególności wypełnianie arkuszy organizacyjnych szkół. 

Centrum prowadziło ewidencję niepublicznych szkół artystycznych, którą, zgodnie 
z art. 82 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, zobowiązany był prowadzić minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Prowadzenie tej 
ewidencji do końca 2012 r., bez przekazywania spraw do MKiDN w celu wydania 
zaświadczeń i decyzji administracyjnych, skutkowało w szczególności naruszeniem 
art. 83 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. wykreślaniem szkół z ewidencji bez 
stosownej decyzji administracyjnej ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Udzielanie z budżetu państwa dotacji niepublicznym 
szkołom artystycznym na podstawie art. 90 ust. 4b, 
4c i 4d ustawy o systemie oświaty 

1.1. Organizację pracy oraz zakres zadań poszczególnych komórek i samodzielnych 
stanowisk pracy Centrum określał regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z przepisami § 8 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki 
nadzoru5. 

                                                      
4  Zwane dalej: MKiDN lub Ministerstwem. 
5  Dz. U. Nr 226, poz. 2292, ze zm. Rozporządzenie zwane dalej rozporządzeniem w sprawie specjalistycznej jednostki 

nadzoru. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(akta kontroli, tom II str. 1-7) 

1.2. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z budżetu państwa) udzielał dotacji 
niepublicznym szkołom artystycznym za pośrednictwem Centrum. 

1.3. W latach 2011–2014 (do zakończenia kontroli) instytucje zewnętrzne nie 
przeprowadzały w CEA kontroli w zakresie związanym z udzielaniem dotacji 
niepublicznym szkołom artystycznym, nie przeprowadzano również czynności 
audytowych lub kontroli wewnętrznych w tym zakresie.  

(akta kontroli, tom III str. 292, tom V str. 96) 

1.4. Środki na dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych zaplanowano w dziale 801 
„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne”, § 2540 „Dotacja 
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”.  

Plan na 2011 r. przewidywał środki w wysokości 18.104,9 tys. zł na dotacje dla 
127 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 240,1 tys. zł dla 
trzech szkół nieposiadających tych uprawnień (wskazane wielkości wynikały 
z materiałów do projektu budżetu; jedyna zmiana dotyczyła liczby szkół 
z uprawnieniami, która na etapie projektu wynosiła 123). 

W planie na 2012 r. ujęto środki w wysokości 18.760,8 tys. zł dla 131 szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 281,2 tys. zł dla 3 szkół bez 
uprawnień (wielkości wynikały z materiałów do projektu budżetu; zmianie uległa liczba 
szkół z uprawnieniami, która wstępnie wynosiła 127). 

Plan na 2013 r. przewidywał środki w wysokości 19.977,8 tys. zł na dotacje dla 135 
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (w materiałach do projektu 
budżetu zakładano 20.477,8 tys. zł dla 131 szkół) oraz 364,2 tys. zł dla 3 szkół bez 
uprawnień (bez zmian w stosunku do projektu). 

Plan wydatków bieżących dla 250 publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosił: w 2011 r. 593.384 tys. zł (przy 
planie 557.861 tys. zł na etapie materiałów do projektu do budżetu), w 2012 r. 661.290 
tys. zł (przy 607.945 tys. zł w materiałach), w 2013 r. 673.448 tys. zł (przy 671.593 
tys. zł w materiałach). 

W planie na lata 2012, 2013 i 2014 ujęto również środki na dotacje podmiotowe dla 
internatów niepublicznych szkół artystycznych (w dziale 854, rozdziale 85410, § 2540). 
W latach 2012 i 2013 plan po zmianach (z wykonaniem w tych samych wysokościach) 
wyniósł odpowiednio 364,8 tys. zł i 420,2 tys. zł, natomiast plan na 2014 r. (według 
stanu na luty) wynosił 450,0 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 66, 72, tom V str. 107) 

W oparciu o przekazywane przez MKiDN informacje Centrum sporządzało projekty 
planu finansowego dochodów i wydatków. Plan środków na dotacje był ustalany 
w ramach przyznanego tej jednostce limitu na wydatki bieżące. W trakcie roku 
budżetowego plan w zakresie środków na dotacje dla niepublicznych szkół 
artystycznych ulegał zwiększeniom (jedyne zmniejszenia planu wprowadzano pod 
koniec roku, do wysokości wydatków wykonanych6). Środki na dotacje nie pochodziły 
z rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu. 

Zmiany planu dotacji wykazywały w trakcie roku większą dynamikę, niż zmiany planu 
wydatków bieżących ustalonych dla szkół publicznych prowadzonych przez Ministra. 
Plan dotacji według stanu na koniec roku uległ zwiększeniu w odniesieniu do poziomu 
przewidzianego ustawą budżetową: w 2010 r. o 6,5%, w 2011 r. o 6,7%, w 2012 r. 

                                                      
6  W dniu 30.12.2011 r. zmniejszono plan w dziale 801, rozdziale 80132, § 2540 z kwoty 19.652.000 zł do kwoty 19.582.119 zł, 

tj. o 69.881 zł (zmiana 0,36%),. W dniu 31.12.2012 r. — z kwoty 20.502.541 zł do kwoty 20.472.724 zł, tj. o 29.817 zł 
(0,15%),. W dniu 31.12.2013 r. — z kwoty 22.690.000 zł do kwoty 22.685.924 zł, tj. o 4.076 zł (0,02 %). 
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o 7,5%, w 2013 r. o 11,5%, w 2014 r. (do lutego) o 10,3%7, natomiast plan wydatków 
bieżących wzrósł: w 2010 r. o 0,2%, w 2011 r. o 0,7%, w 2012 r. o 0,3%, w 2013 r. 
o 2,4%, a w 2014 r. (do lutego) zmalał o 0,3%8. 

Przyczyną wskazanych tendencji był m.in. sposób ustalania wysokości planu na etapie 
sporządzania projektu budżetu. W szczególności dotyczyło to 2011 i 2012 r., gdzie już 
na etapie materiałów planistycznych przewidziano środki na dotacje w wysokości 
niższej od prognozowanego wykonania wydatków za rok bieżący (przyjęty w projekcie 
poziom planu dotacji został w tej samej wysokości ustalony w ustawie budżetowej). 
Odmienna sytuacja wystąpiła przy planowaniu wydatków bieżących szkół publicznych, 
gdzie zarówno plan wydatków ustalony na etapie projektu budżetu był wyższy od 
wykonania planu za bieżący rok (dla planu za 2011 r. o 0,4% wyższy od wykonania za 
2010 r., dla 2012 r. o 1,8%, dla 2013 r. o 1,3%9), jak i plan wydatków ustalony 
w budżecie przewyższał wysokość planu z projektu (w 2011 r. o 6,4%, w 2012 r. 
o 8,8%, w 2013 r. o 0,3%). 

Kwoty dotacji zaplanowane w ustawach budżetowych były niższe niż dotacje udzielone 
w latach poprzednich, odpowiednio: w 2011 r. o 6,1%, w 2012 r. o 2,8%, w 2013 r. 
o 0,6%, w 2014 r. o 10,5%10. Z kolei plan wydatków bieżących na kolejny rok był wyższy 
od wykonania planu za poprzedni rok odpowiednio o: 6,8% w 2011 r., 10,7% w 2012 r., 
1,5% w 2013 r. i o 2,0% w 2014 r.11. 

W konsekwencji wydatki wykonane w zakresie dotacji wzrastały rokrocznie 
na przestrzeni lat 2011–2013 w mniejszym stopniu (w 2011 r. o 0,2% w odniesieniu do 
2010 r., w 2012 r. o 4,6% w odniesieniu do 2011 r.) niż wykonanie wydatków bieżących 
szkół prowadzonych przez Ministra (wielkości te analogicznie wzrosły o 7,5% i 11,0%). 
Wskazana zależność uległa odwróceniu w 2013 r., gdzie — w odniesieniu do 2012 r. — 
wydatki wykonane w zakresie dotacji wzrosły o 10,8%12, natomiast wykonanie 
wydatków bieżących szkół o 4,0%13. Zmiana ta wpłynęła na zmniejszenie niedoboru 
środków na dotacje dla szkół niepublicznych za 2013 r. Zwiększona wysokość planu 
dotacji pozwoliła na przekazanie szkołom w grudniu 2013 r. dodatkowego, 
jednorazowego dofinansowania w łącznej wysokości 2.133.987 zł. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 52-73, 95, 398-403, tom IV str. 1-350, tom V str. 107) 

W latach 2011–2013 dyrektor CEA, w związku z pracami nad projektami budżetu 
państwa, informował dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji 
Kulturalnej MKiDN o potrzebach związanych z niedoborem środków przeznaczonych na 
dotowanie niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 
wnioskował o zwiększenie tych środków m.in. w pismach: z 12 lipca 2010 r. 
(L.dz. 4353/2010), 24 kwietnia 2012 r. (w piśmie tym poinformował, że faktyczne 
przewidywane potrzeby wynoszą około 20 mln zł), z 7 sierpnia 2012 r. (L.dz. 5463/2012; 
niedobór także oszacowano na około 20 mln zł), z dnia 29 kwietnia 2013 r. 
(L.dz. 2964/2013; zwrócił się o przyznanie dodatkowych środków finansowych 
w wysokości 5 mln zł). 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 147-151) 
                                                      
7  Plan w ustawie budżetowej i plan na koniec roku wynosiły odpowiednio: w 2010 r. - 18.345.000 zł i 19.545.000 zł, w 2011 r. - 

18.345.000 zł i 19.582.119 zł, w 2012 r. - 19.042.000 zł i 20.472.724 zł, w 2013 r. - 20.342.000 zł i 22.685.924 zł, w 2014 r. - 
20.342.000 zł i 22.442.000 zł (luty). 

8  Plan w ustawie budżetowej i plan na koniec roku wynosiły odpowiednio: w 2010 r. - 554.453.000 zł i 555.596.361 zł, 
w 2011 r. - 593.384.000 zł i 597.336.455 zł, w 2012 r. - 661.290.000 zł i 663.301.204 zł, w 2013 r. - 673.448.000 zł 
i 689.517.143 zł, w 2014 r. - 703.589.334 zł i 701.343.522 zł (luty). 

9  Wykonanie planu na koniec 2010 r. i plan ujęty w materiałach planistycznych na 2011 r. wynosiły odpowiednio 
555.555.013 zł i 557.861.000 zł; w kolejnych latach były to odpowiednio kwoty: 597.330.949 zł i 607.945.000 zł (2011 
i 2012), 663.282.150 zł i 671.593.000 zł (2012 i 2013).  

10  Wykonanie planu dotacji za 2010 r. wyniosło 19.545.000 zł, natomiast plan przewidziany w ustawie budżetowej na 2011 r. 
wynosił 18.345.000 zł; dla kolejnych lat były to kwoty odpowiednio: 19.582.119 zł i 19.042.000 zł, 20.472.724 zł 
i 20.342.000 zł, 22.685.924 zł i 20.342.000 zł. 

11  Wykonanie planu wydatków bieżących za 2010 r. wyniosło 555.555.013 zł, natomiast plan dotacji przewidziany w ustawie 
budżetowej na 2011 r. wynosił 593.384.000 zł; dla kolejnych lat były to kwoty odpowiednio: 597.330.949 zł i 661.290.000 zł, 
663.282.150 zł i 673.448.000 zł, 689.504.587 zł i 703.589.334 zł. 

12  Wykonanie planu za: 2010 r. – 19.545.000 zł, 2011 r. – 19.582.119 zł, 2012 r. – 20.472.724 zł, 2013 r. – 22.685.924 zł. 
13  Wykonanie planu za: 2010 r. – 555.555.013 zł, 2011 r. – 597.330.949 zł, 2012 r. – 663.282.150 zł, 2013 r. – 689.504.587 zł. 
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1.5. W odpowiedziach na wnioski o udzielenie informacji w sprawie kwot i stawek dotacji 
CEA przekazywało wnioskodawcom informacje m.in. o wysokości stawek 
przysługujących szkołom według ustawy budżetowej w porównaniu do stawek 
faktycznie stosowanych14 lub o możliwości przekazania dodatkowych kwot dotacji15. 
CEA uzasadniało stosowanie niskich stawek dotacji istniejącymi ograniczeniami 
budżetowymi. 

(dowód: akta kontroli, tom V str. 78-79, 82-85) 

1.6. W latach 2011–2013 niepublicznym szkołom artystycznym udzielono dotacji 
w wysokościach odpowiednio: 19.582.119 zł, 20.472.724 zł i 22.685.924 zł (wykonanie 
wydatków równe planowi po zmianach; CEA nie dokonywało z tego tytułu zwrotu 
niewykorzystanych środków).  

Wykonanie wydatków bieżących szkół prowadzonych przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego16 wyniosło w latach 2011–2013 blisko 100% 
(w zaokrągleniu) planu, tj. odpowiednio: 597.330.949 zł (przy planie po zmianach 
w wysokości 597.336.455 zł), 663.282.150 zł (przy planie po zmianach 663.301.204 zł), 
689.504.587 zł (przy planie po zmianach 689.517.143 zł). 

Według sprawozdań rocznych Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, 
przedkładanych przez CEA (dysponenta II stopnia) za lata 2011-2013, na koniec roku 
nie występowały zobowiązania w podziałce klasyfikacji budżetowej dział 801, rozdział 
80132, § 2540. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 52-73, 127-143, tom V str. 107) 

1.7. Ustalone przez Centrum miesięczne stawki, stosowane przy udzielaniu dotacji 
w 2011 r., kształtowały się, w zależności od typu szkoły, w przedziale od 143 zł17 do 
1.008 zł18 na ucznia. Od kwietnia 2012 r. (z wyrównaniem od początku roku) 
przekazywano dotacje według wyższych stawek, wynoszących od 150 zł do 1.058 zł; 
stawki te stosowano również w 2013 r. 

Dyrektor CEA wyjaśnił, że z uwagi na niewystarczające środki dotacji dla szkół 
niepublicznych, przyjęto zasadę przekazywania środków finansowych w pierwszej 
kolejności dla szkół artystycznych z kształceniem ogólnym, ze względu na realizację 
obowiązku szkolnego w tychże szkołach. Dotacja w pozostałych typach szkół została 
podzielona w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby każdej z nich w odniesieniu do 
przyznanego limitu środków budżetowych na dany rok kalendarzowy. Celem 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkół przyjęto zasadę, że szkoła nie powinna 
otrzymać niższej kwoty dotacji niż w roku poprzednim, przy takiej samej liczbie uczniów, 
co w konsekwencji spowodowało brak możliwości zmniejszenia stawki w odniesieniu do 
roku ubiegłego. Wieloletni niedobór środków finansowych uniemożliwił ścisłe 
stosowanie wymogów zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą budżetową, 
zatem zróżnicowanie stawki służyło jak najbardziej racjonalnemu podziałowi środków 
przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 93-126, 215-216, 222) 

Zgodnie z przepisami art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie oświaty 
i § 2 rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych stawki dotacji na ucznia 
powinny mieć odniesienie do wydatków bieżących szkół prowadzonych przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, przy dodatkowym 
zastosowaniu odpowiedniego wskaźnika 100% lub 50%. Według CEA, stawki dotacji, 

                                                      
14  Na przykład pismo z 19 sierpnia 2013 r., stanowiące odpowiedź na zapytanie z 5 sierpnia 2013 r., skierowane przez 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szkół Artystycznych. 
15  Na przykład pismo z 26 listopada 2013 r., stanowiące odpowiedź na zapytanie z 20 listopada 2013 r., skierowane przez 

Prywatną Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Sulejówku. 
16  W klasyfikacji budżetowej wydatków, przyjętych przez CEA jako wydatki bieżące ustalone dla szkół tego samego typu 

prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
17  W przypadku trzech szkół policealnych. 
18  W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia. 
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wyliczone w ten sposób19, powinny wynosić dla szkół różnych typów: w 2011 r. — 
od 380 zł do 1.300 zł, w 2012 r. — od 428 zł do 1.437 zł, w 2013 r. — od 446 zł do 
1.471 zł. Dotacja należna szkołom niepublicznym wynosiła, przy zastosowaniu ww. 
stawek: w 2011 r. — łącznie 38.680.730 zł, w 2012 r. — 42.684.799 zł, w 2013 r. — 
44.427.062 zł, natomiast faktycznie szkołom przekazano odpowiednio: 19.419.747 zł, 
20.312.800 zł i 22.521.055 zł, tj. mniej o 19.260.983 zł, 22.371.999 zł i 21.906.007 zł20. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 376-397) 

Ustalenie przez Centrum podanych powyżej stawek dotacji odbyło się z pominięciem 
wydatków bieżących, ujętych w planach finansowych szkół publicznych, 
sklasyfikowanych: w dziale 801 rozdziale 80132 §§ 424, 427, 434 i innych paragrafach 
tego rozdziału, których czwarta cyfra była różna od „0” (np. § 4176, § 4309); w dziale 
801 rozdziale 80195 (w zakresie planów szkół). Dyrektor CEA wyjaśnił, że w planach 
finansowych szkół prowadzonych przez Ministra w §§ 424, 427 i 434 ujęte są środki 
finansowe na realizację zadań związanych wyłącznie z daną szkołą, obejmujących 
również pozostałą działalność między innymi przesłuchania, przeglądy, konkursy i 
„wkłady" do programów MKiDN — infrastruktura szkolnictwa artystycznego oraz 
zadania związane z udziałem środków europejskich — niejednokrotnie tyko w danym 
roku budżetowym. Zatem włączenie tych środków finansowych do naliczania dotacji dla 
szkół niepublicznych wiązałoby się ze sztucznym zawyżaniem stawki dla danego typu 
szkoły oraz coroczną zmianą stawki dotacji (również zmniejszającą). [...] szkoły 
niepubliczne mają możliwość ubiegania się o środki z Programu MKiDN na zakup 
pomocy dydaktycznych, natomiast odnośnie paragrafu 427 zakup usług remontowych, 
szkoły niepubliczne w większości przypadków wynajmują obiekty, w których 
realizowane są zajęcia szkolne, zatem remonty ich występują sporadycznie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 216, 229-240, 433-436) 

Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych21, wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wynagrodzenia 
i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz 
składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług, koszty 
utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych 
i realizacją ich statutowych zadań, koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom 
zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji 
pozarządowych. W świetle powyższego, wydatki bieżące stanowią wszystkie wydatki 
określone w paragrafach: 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 
482, 490 i 493 do 498 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych22. 

Według NIK, stawki dotacji, ustalone z uwzględnieniem wydatków bieżących, 
sklasyfikowanych powyżej, powinny wynosić dla szkół różnych typów: w 2011 r. – 
od 392 zł do 1.327 zł, w 2012 r. – od 445 zł do 1.477 zł, w 2013 r. – od 468 zł do 
1.525 zł. Dotacja należna szkołom niepublicznym wynosiła, przy zastosowaniu tych 
stawek: w 2011 r. – łącznie 40.170.536 zł, w 2012 r. – 44.238.479 zł, w 2013 r. – 
46.392.204 zł (faktyczne przekazanie szkołom odpowiednio: 19.419.747 zł, 
20.312.800 zł i 22.521.055 zł).  

Niedobór środków na dotacje wynosił w: 2011 r. 20.750.789 zł, 2012 r. 23.925.679 zł, 
2013 r. 23.871.149 zł; środki przekazane szkołom stanowiły w tych latach odpowiednio: 
48,3%, 45,9% i 48,5% poziomu przewidzianego przepisami art. 90 ust. 4b i 4c ustawy 
o systemie oświaty i § 2 rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych. 

                                                      
19  Przy wyłączeniu niektórych paragrafów wydatków bieżących, których, zdaniem CEA, nie należało uwzględniać przy 

ustalaniu podstawy. 
20  Podane wysokości kwot przekazanych, kwot należnych i kwot niedoboru nie obejmują jednej ze szkół niepublicznych (szkoły 

sztuki tańca) oraz dodatkowych środków, przekazanych na uczniów niepełnosprawnych i na internaty szkół niepublicznych. 
21  Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm. 
22  Dz. U. Nr 38, poz. 207, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli, tom I str. 398-432) 

Zdaniem dyrektora CEA, na występujący niedobór znaczny wpływ miało wieloletnie 
niedoszacowanie środków przyznawanych zgodnie z ustawą budżetową, a także 
zwiększająca się rokrocznie liczba szkół niepublicznych i liczba uczniów tych szkół (przy 
nielimitowanej rekrutacji). Rosnący koszt zapewnienia nauki w przeliczeniu na jednego 
ucznia w szkołach artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego skutkował w konsekwencji większym zapotrzebowaniem na środki na 
dotacje dla szkół niepublicznych. Występująca sytuacja narzucania przez Ministerstwo 
Finansów (w ramach obowiązującej procedury sporządzania planów budżetowych na 
rok następny) kwot limitów, daleko odbiegających od rzeczywistych potrzeb CEA, 
zakładała występowanie niedoborów, czego jednostki nadrzędne były świadome. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 437-438) 

1.8. Ewidencja rozliczeń z tytułu przekazanych dotacji była prowadzona na koncie 224 
„Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”, 
zgodnie z przyjętą w jednostce polityką rachunkowości23. Do kont 224 i 130 prowadzono 
ewidencję szczegółową, w podziale na poszczególne szkoły (wg nadanych 
numerów teczek)24. Analiza NIK objęła próbę dziesięciu kont25, na których ujęto 
rozliczenia z tytułu przekazanych w latach 2011–2013 kwot dotacji dla szkół 
niepublicznych w łącznej wysokości 10.083.972 zł (co stanowiło 16,1% sumy dotacji 
przekazanych w tym okresie wszystkim szkołom, tj. 62.740.847 zł) oraz dwóch kont26, 
na których ujęto rozliczenia z tytułu dotacji przekazanych w latach 2012–2013 na 
prowadzenie internatów przy szkołach niepublicznych w łącznej wysokości 784.992 zł 
(100% środków przyznanych na ten cel). 

Zapisy na kontach księgowych rzetelnie odzwierciedlały przepływy finansowe. 
Wszystkie szkoły systematycznie przesyłały do CEA rozliczenia dotacji za poprzedni 
miesiąc. Dotacje były przekazywane terminowo, w 12 częściach, zgodnie z art. 90 
ust. 4e ustawy o systemie oświaty; wyjątek stanowiły nowe szkoły (nowo powstałe, bądź 
szkoły dotychczas funkcjonujące, które nabyły uprawnienia szkoły publicznej), 
otrzymujące środki począwszy od marca (po zatwierdzeniu ustawy budżetowej), 
z wyrównaniem dotacji od początku roku.  

Szkoły niepubliczne przedkładały rozliczenia dotacji, wymagane § 5 rozporządzenia 
w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych, sporządzone z zastosowaniem 
aktualizowanego wzoru rozliczenia, zamieszczonego na stronie internetowej CEA. 
Rozliczenia były podpisywane przez dyrektora lub głównego księgowego szkoły, bądź 
też reprezentanta organu prowadzącego szkołę. W 346 ze zbadanych 366 
miesięcznych rozliczeń (tj. 94,5%) wysokość przekazywanych środków ustalano na 
podstawie wykazanej przez szkoły liczby uczniów27, z zastosowaniem ustalonych przez 
CEA stawek dotacji na dany rok. Wyjątkiem od tej zasady było przekazywanie szkołom 
dotacji według planowanej zamiast rzeczywistej liczby uczniów, tj. przyjęcie przez CEA 
do naliczenia dotacji w styczniu i lutym 2012 r. liczby uczniów jednej ze szkół28 wyższej 
niż rzeczywista oraz przyjęcie do naliczenia dotacji dla niektórych miesięcy 2012 

                                                      
23  Wprowadzoną do stosowania zarządzeniem nr 6 z dnia 13 grudnia 2010 r. dyrektora CEA w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości. 
24  Przy czym niektóre konta obejmowały, w sposób łączny, rozliczenia z zespołem szkół. 
25  Prowadzonych dla: Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. w Jaśle  i Prywatnej Szkoły Muzycznej II st. w Jaśle (numery teczek 

2013 i 2013,1), Społecznego Liceum Sztuk Plastycznych „Ala” we Wrocławiu (nr teczki 2034), Niepublicznego Policealnego 
Autorskiego Studium Dizajnu i Fotografii „Abrys” we Wrocławiu (nr teczki 2053), Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. 
w Trzcianie (nr teczki 2040), Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Sanoku (nr teczki 2074), Salezjańskiej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II st. w Lutomiersku (nr teczki 2049), Salezjańskiej Szkoły Muzycznej II st. w Lutomiersku (nr teczki 2099), 
Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. INSPIRACJA w Krakowie (nr teczki 2080), Katolickiej Niepublicznej 
Szkoły Muzycznej I st. w Śremie (nr teczki 2148), Społecznej Szkoły Muzycznej I st. Nr 1 w Poznaniu (nr teczki 2156). 

26  Prowadzonych dla internatu przy Zespole Szkół Salezjańskich w Lutomiersku (nr teczki 2900) oraz internatu przy 
Społecznym Liceum Sztuk Plastycznych „Ala” we Wrocławiu (nr teczki 2901). 

27  Wykazane przez szkoły korekty rzeczywistej liczby uczniów były uwzględniane przy przekazywaniu dotacji w kolejnych 
okresach (z miesięcznym lub dwumiesięcznym „przesunięciem” czasowym). 

28  Katolickiej Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Śremie. 
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i 2013 r. liczby uczniów trzech szkół29 niższej niż rzeczywista (wykazana w 17 
rozliczeniach). Wyjątkiem było też zakwestionowane przez CEA dwóch rozliczeń, 
w których szkoła nie pomniejszyła liczby uczniów dla lipca i sierpnia 2012 r. 
o absolwentów30 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 17-50, 249-257, 335-366, tom V str. 146) 

Analiza 354 z 366 rozliczeń dotacji (96,7%) wykazała, że środki przekazano na: 
rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji, 
bądź zaktualizowany rachunek, wskazany w rozliczeniach dotacji. W przypadku siedmiu 
przelewów31 przekazania środków w okresie październik 2012 r. – kwiecień 2013 r. 
dokonano na nieaktualny rachunek bankowy (wskazany we wniosku o udzielenie dotacji 
za poprzedni rok); pięciu przelewów32 dokonano w okresie maj–wrzesień 2011 r. na 
inny rachunek niż wskazany we wniosku o udzielenie dotacji na 2011 r. (nowy 
numer rachunku został podany przez organ prowadzący dopiero 26 września 2011 r.). 
Dyrektor CEA wyjaśnił, że obie szkoły powiadomiły telefonicznie o zmianie numeru 
rachunku bankowego, Centrum nie otrzymało natomiast żadnej informacji zwrotnej, 
świadczącej o nieotrzymaniu dotacji przez szkołę. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 252, 256-257, tom V str. 146) 

Dotacji udzielono na podstawie wniosków, przedkładanych przez organy prowadzące 
szkoły, bądź osoby przez nie upoważnione. 23 z 30 (76,7%) zbadanych wniosków 
zostało złożonych do CEA w terminie określonym art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie 
oświaty, tj. nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 
dotacji. W przypadku sześciu wniosków, które wpłynęły do Centrum w dniach od 1 do 
4 października33, decydujące znaczenie miała, zdaniem dyrektora CEA, data nadania 
pisma (zweryfikowana na podstawie stempla pocztowego nie przekraczała terminu 30 
września). Jako wyjątkowy potraktowano przypadek szkoły34, której dyrektor uzasadnił 
niedochowanie terminu zdarzeniem losowym (chorobą) i przedstawił Centrum 
dokumentację potwierdzającą treść wyjaśnień.  

Wnioski zawierały elementy wymienione w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
dotacji dla szkół niepublicznych, Centrum nie egzekwowało obowiązku złożenia, wraz 
z wnioskiem o udzielenie dotacji na 2012 lub 2013 r., kopii zaświadczeń 
potwierdzających wpis szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych35 oraz 
kopii decyzji przyznających szkołom uprawnienia szkoły publicznej36, tj. dokumentów 
wymaganych przepisami § 3 ust. 3 rozporządzenia. 

Dyrektor CEA poinformował, że wszystkie dokumenty dotyczące wpisu do ewidencji, 
w tym decyzje nadające uprawnienia, znajdowały się w posiadaniu Centrum. 
Jednostkom przypomniano o powyższym obowiązku, w związku z czym wnioski 
o udzielenie dotacji na 2014 r. były składane wraz z kompletem załączników.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 249, 253-254, 257, tom V str. 146) 

CEA nie przekazywało Ministrowi otrzymywanych wniosków o udzielenie dotacji. Zgodę 
na odstąpienie od obowiązku przekazywania wniosków wyraził dyrektor Departamentu 
Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa, działając na wniosek 

                                                      
29  Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w Jaśle, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie, Autorskie Studium 

Projektowania „Abrys” we Wrocławiu. 
30  Rozliczenia zostały złożone przez Salezjańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Lutomiersku. Zgodnie ze 

stosowaną wówczas przez CEA interpretacją przepisów ustawy o systemie oświaty, dotacja na absolwentów nie 
przysługiwała.  

31  Na rzecz Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie. 
32  Na rzecz Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle. 
33 W zakresie dotacji na 2011 r. szkoły o numerach teczek: 2034 (data wpływu wniosku do CEA – 04.10.2010 r.); dotacji na 

2012 r. — szkoła o numerze teczki 2053 (data wpływu do CEA – 03.10.2011 r.); dotacji na 2013 r. — szkoły o numerach 
teczek: 2034 (data wpływu wniosku do CEA – 02.10.2010 r.), 2053 (data wpływu – 02.10.2012 r.), 2156 (data wpływu – 
01.10.2012 r.) 

34  Szkoła o numerze teczki 2080 (data nadania – 07.10.2010 r., data wpływu do CEA – 11.10.2010 r.). 
35  Szkoły o numerze teczek: 2034, 2040, 2053, 2049, 2074, 2099, 2080, 2148, 2156. 
36  Szkoły o numerze teczek: 2034, 2040, 2053, 2049, 2074, 2099, 2080, 2148 (w 2013 r.). 
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dyrektora CEA z 20 września 2010 r. Dyrektor Centrum złożoną prośbę argumentował 
koniecznością zachowania płynności procedury związanej ze składaniem wniosków 
oraz faktem powierzenia Centrum, w drodze rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół 
niepublicznych, szeregu kompetencji z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 214, 217, 223) 

1.9. Centrum przeprowadziło kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji 
przez szkołę niepubliczną w styczniu 2014 r. Kontrola objęła wykorzystanie dotacji za 
lata 2010–2013 przez Prywatną Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Białej Podlaskiej i 
została przeprowadzona na zlecenie NIK, w związku z zawiadomieniem z 10 grudnia 
2013 r. o stwierdzonych nieprawidłowościach. Na podstawie ustaleń kontroli Dyrektor 
CEA wystąpił do szkoły, pismem z 21 lutego 2014 r., o zwrot dotacji w wysokości 
51.029,24 zł37 (kwota główna), z odsetkami. Szkoła przekazała w dniu 10 marca 2014 r. 
na rachunek CEA środki w wysokości 61.926,24 zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 144-169, 209-212) 

CEA przeprowadziło także w dwóch szkołach w marcu 2014 r. kontrole prawidłowości 
wykorzystania dotacji oraz zgodności danych przekazanych w rozliczeniach 
miesięcznych z dokumentacją organizacyjną, finansową i przebiegu nauczania szkół 
w 2013 r. prowadzonych przez ten sam organ38, w związku z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi w trakcie kontroli przestrzegania przepisów prawa przeprowadzonymi 
w listopadzie 2013 r.  

Ustalenia kontroli wskazywały m.in. na niesprawdzalne prowadzenie ksiąg 
rachunkowych; niewyodrębnienie w ewidencji księgowej kont pozwalających 
na ustalenie kosztów i wydatków danej szkoły, sfinansowanych środkami z dotacji; 
niewyodrębnienie dokumentacji płacowej poszczególnych szkół (według miesięcznych 
rozliczeń środki z dotacji przeznaczono w całości na wynagrodzenia); przekazywanie 
środków z dotacji i ich wydatkowanie z różnych rachunków bankowych organu 
prowadzącego. Wobec powyższych nieprawidłowości, ustalona wysokość dotacji do 
zwrotu (5.208,92 zł39 i 2.265,99 zł40) odnosiła się jedynie do rozbieżności, jakie 
wystąpiły pomiędzy liczbą uczniów wykazaną w rozliczeniach dotacji a faktyczną liczbą 
uczniów uczęszczających do danej szkoły. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 170-182, 209-212, 248-249, 253) 
Dyrektor CEA, w piśmie z 22 października 2010 r., zalecił wizytatorom sprawdzanie, 
w trakcie kontroli przeprowadzanych w ramach nadzoru pedagogicznego, liczby 
uczniów pobierających naukę w danej szkole, a także wyrywkowe monitorowanie liczby 
uczniów w trakcie roku szkolnego. Dyrektor zobowiązał wizytatorów do niezwłocznego 
zgłaszania przypadków wykrycia niezgodności stanu liczebnego uczniów oraz 
informowania o wątpliwościach związanych z wykorzystaniem dotacji.  

Na podstawie analizy losowej próby 12 protokołów z kontroli, przeprowadzonych 
w ramach nadzoru pedagogicznego w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych41, ustalono, że weryfikacji liczby uczniów, wykazywanych w rozliczeniach 

                                                      
37  Jako dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem; ustalenia kontroli wskazywały na bezpodstawne wykorzystanie 

środków dotacji na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) za miesiące lipiec–sierpień 2010 r., 2011 r. i 2012 r. osób 
zatrudnionych na podstawie umów zlecenie — niezgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

38 W Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia w Trąbkach Wielkich i Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbudach, 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Muzyczne „FORZA” z siedzibą w Gdańsku. 

39  Od Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Trąbkach Wielkich. 
40  Od Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbudach. 
41  Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku, Szkole Aktorskiej H. i J. Machulskich przy 

Polskim Ośrodku ASSISTEJ w Warszawie, Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia Res Facta Musica w Niedzicy, 
Społecznej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze, Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Głogowie 
Małopolskim, Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim, Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej I stopnia Leonarda Piwoni w Szczecinie, Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia 
w Nowym Sączu, Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Głownie, Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia Nr 1 
im. Edwina E. Gordona w Poznaniu, Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi, Prywatnej 
Szkole Muzycznej I stopnia im. Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie. 
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dotacji, dokonano w czterech przypadkach42 (33,3% próby): w jednej szkole43 
wizytatorzy stwierdzili zaniżenie (o 1) liczby uczniów wykazywanej w rozliczeniach; 
w jednej szkole44 — nierzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w sposób 
uniemożliwiający ustalenie liczby uczniów kształcących się w danym miesiącu w szkole, 
w pozostałych przypadkach wizytatorzy nie stwierdzili nieprawidłowości. Dyrektor 
Centrum nie podjął działań zmierzających do przeprowadzenia w którejkolwiek ze szkół, 
w których stwierdzono nieprawidłowości, kontroli wykorzystania dotacji. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 211-213, II str. 142-188, 347-371, tom III str. 284-291) 

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

1. Centrum zaplanowało i udzieliło, ze środków budżetu państwa na 2012 i 2013 r.45, 
dotacje podmiotowe na uczniów trzech szkół różnych typów46, przyznając dodatkowe 
środki dotacji47 na uczniów, korzystających z internatów przy tych szkołach. Dodatkowe 
środki przekazano: w latach 2012–2013 w kwocie 726.495 zł na uczniów korzystających 
z internatu w Zespole Szkół Salezjańskich w Lutomiersku oraz w 2013 r. w kwocie 
58.497 zł na uczniów korzystających z internatu Społecznego Liceum Sztuk 
Plastycznych „ALA” we Wrocławiu.  

Było to niezgodne z przepisami art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie oświaty oraz 
§ 2 rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych, według których dotacje 
dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują 
na każdego ucznia w wysokości wydatków bieżących ustalonych dla szkół 
artystycznych tego samego typu prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia oraz rzeczywistej liczby uczniów 
w szkole. Ustalona w taki sposób podstawa obliczania dotacji zobowiązywała CEA, przy 
ustalaniu wysokości dotacji, do kierowania się kryterium typu szkoły, określonego 
w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół 
artystycznych publicznych i niepublicznych48 oraz nieróżnicowania stawek dotacji 
przysługujących na ucznia w szkołach danego typu, w zależności od struktury 
organizacyjnej szkoły. 

W konsekwencji dodatkowego dotowania internatów szkoły niepubliczne prowadzące te 
internaty otrzymały, w przeliczeniu na jednego ucznia, wyższe kwoty dotacji niż inne 
szkoły niepubliczne analogicznych typów (tj. ogólnokształcące szkoły muzyczne 
II stopnia, szkoły muzyczne II stopnia, licea plastyczne). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 188-208, 244-247, 271-273, 277-279, 289-291, 295-297, 
300, 302, 306, 309-310, 370-375) 

2. Zespół Szkół Salezjańskich w Lutomiersku (obejmujący: Salezjańską 
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia, Salezjańską Szkołę Muzyczną 
II stopnia oraz internat przy tych szkołach) otrzymał w latach 2012–2013 dotacje 
w łącznej wysokości 1.973.483 zł49, podczas gdy dotacje należne dla dwóch szkół 
wchodzących w skład Zespołu, według stawek wynikających z art. 90 ust. 4b i 4c 
ustawy o systemie oświaty i § 2 rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół 
niepublicznych, wynosiły 1.689.555 zł. Różnica w kwocie 283.928 zł stanowi dotację 

                                                      
42  Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku, Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej 

Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Sączu, Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia Nr 1 im. Edwina E. Gordona 
w Poznaniu, Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia im. Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie. 

43  Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia im. Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie. 
44  Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia Nr 1 im. Edwina E. Gordona w Poznaniu. 
45 W części 24 dziale 801 rozdziale 80132 § 2540. 
46  Dla Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia i Salezjańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia, wchodzących 

w skład Zespołu Szkół Salezjańskich w Lutomiersku oraz dla Społecznego Liceum Sztuk Plastycznych „ALA” we Wrocławiu. 
47 W części 24 w dziale 854 rozdziale 85410 § 2540. 
48  Dz. U. z 2005 r., Nr 6, poz. 4. Rozporządzenie zwane dalej rozporządzeniem w sprawie typów szkół artystycznych. 
49 Z czego: 1.246.988 zł na uczniów szkół oraz 726.495 zł dodatkowych środków na uczniów korzystających z internatu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przekazaną w wysokości przekraczającej poziom określony wskazanymi przepisami 
ustawy i rozporządzenia50. 

 (dowód: akta kontroli, I str. 188-208, 244-247, 271-273, 277-279, 289-291, 295-297, 
300, 302, 306, 309-310, 370-375, 398-403, tom V str. 145) 

3. Z naruszeniem art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie oświaty, w związku 
z rozporządzeniem w sprawie typów szkół artystycznych, Centrum przekazywało 
dotacje dla szkół tego samego typu w różnych kwotach. Różnicowano stawki dotacji dla 
szkół policealnych w zależności od zawodu kształcenia w tych szkołach; np. stawki dla 
szkół kształcących w zawodach: aktor scen muzycznych, aktor i aktor dramatyczny51 
wynosiły: w 2011 r. — 251 zł, w latach 2012-2013 — 264 zł, natomiast dla szkół 
kształcących w zawodzie plastyk: w 2011 r. — 200 zł, w latach 2012–2013 — 210 zł. 
Dodatkowo, ustalono niższe stawki dla czterech szkół, kształcących w tzw. trybie 
„zaocznym”: dla trzech policealnych szkół policealnych kształcących w zawodzie 
plastyk52 były to odpowiednio stawki: w 2011 r. — 143 zł, w latach 2012–2013 — 150 zł; 
dla jednej szkoły muzycznej II stopnia53: w 2011 r. — 200 zł, w latach 2012-2013 — 
210 zł, podczas gdy pozostałe 29 szkół muzycznych II stopnia otrzymywało dotacje 
według stawek odpowiednio: 342 zł i 359 zł. 

 Dyrektor CEA wyjaśnił, że Centrum przyjęło niższe stawki dla szkół prowadzących 
zajęcia w trybie zaocznym, mając na uwadze występujący niedobór środków 
finansowych. Zdaniem dyrektora, koszt kształcenia w każdym z zawodów jest nieco 
inny, co uzasadniało przyjęcie zróżnicowanych stawek w szkołach policealnych. 

Ponadto, „dla trzech szkół policealnych, kształcących w trochę innej formie niż 
w systemie stacjonarnym została przyjęta niższa stawka w stosunku do policealnych 
szkół tego samego typu - dziennych, ponieważ część zajęć jest realizowana 
(...) w systemie tzw. stacjonarnym, natomiast pozostałe zajęcia są realizowane w formie 
konsultacji”. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 93-95, 215-216, 222, 249, 253) 

4. Wbrew zasadom określonym w art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie oświaty CEA 
przyznało w latach 2011–2013 jednej ze szkół zwiększoną stawkę dotacji na uczniów 
niepełnosprawnych, wskutek czego przekazano tej szkole dodatkowe środki 
w wysokości 45.500 zł. 

 CEA przekazywało, w latach 2011–2013 (do sierpnia) dodatkowe środki na uczniów 
niepełnosprawnych, uczęszczających do jednej z niepublicznych szkół artystycznych54. 
Według wyjaśnień dyrektora CEA, zwiększając miesięczną stawkę dotacji z tego tytułu 
Centrum miało na uwadze umożliwienie uczniom niepełnosprawnym realizację procesu 
dydaktycznego; kalkulacja zwiększonej stawki (o 100 zł/ucznia, tj. wzrost o ok. 50%) 
związana była z faktem pobierania przez szkołę czesnego na uczniów niedosłyszących 
w wysokości wyższej o 50% w stosunku do czesnego podstawowego. W 2013 r. 
wpłynęły trzy zapytania innych szkół o możliwość zwiększenia dotacji na uczniów 
niepełnosprawnych, jednak w związku z pojawiającymi się wątpliwościami natury 
prawnej, Centrum nie przyznało dodatkowych środków tym szkołom, zaprzestało 
również, z końcem sierpnia 2013 r., przekazywania środków ww. szkole niepublicznej. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 93-95, 215, 217-221, 227-228, tom V str. 87-95) 

                                                      
50 Drugiej ze szkół z internatem (Społecznemu Liceum Sztuk Plastycznych „ALA” we Wrocławiu) przekazano w 2013 r. dotacje 

w łącznej wysokości 354.182 zł, podczas gdy dotacja należna dla tej szkoły według stawki wynikającej z art. 90 ust. 4b 
u.s.o. § 2 rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych wynosiła 695.508 zł. Dodatkowe środki przyznane na 
internat spowodowały zmniejszenie występującego niedoboru dotacji (z 399.823 zł do 341.326 zł), który był związany ze 
stosowaniem przez CEA niższych stawek od wynikających z przytoczonych regulacji. 

51 Zawody aktor i aktor dramatyczny dotyczą szkół, które otrzymały uprawnienia szkół publicznych na podstawie art. 86 ust. 1 
u.s.o. 

52  Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie, 
Policealne Studium Plastyczne Collage w Warszawie, Studio Sztuki Policealne Studium Zawodowe Plastyczne 
w Warszawie. 

53  Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Łodzi. 
54  Niepublicznego Policealnego Autorskiego Studium Dizajnu i Fotografii „Abrys” we Wrocławiu. 
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5. Centrum nie egzekwowało od szkół niepublicznych obowiązku przedkładania 
rozliczeń dotacji, zawierających wszystkie elementy wymagane przepisami 
rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych (szkoły stosowały 
zaproponowany przez Centrum wzór rozliczenia dotacji, który nie zawierał 
odpowiednich rubryk). 

Wzór rozliczenia nie przewidywał wykazu wydatków na materiały i wyposażenie, 
wymaganego § 5 ust. 3 pkt 3 ww. rozporządzenia. W latach 2013–2014 do wzoru 
wprowadzano zmiany, zakładające podanie dodatkowych informacji o: wydatkach 
na materiały i wyposażenie, a w dalszej kolejności - rzeczywistej liczby uczniów 
uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W 2014 r. 
zobowiązano szkoły do stosowania nowego wzoru rozliczenia (ostatnia wersja 
z 14 marca 2014 r.), który uwzględniał zmiany w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie 
oświaty (w zakresie rodzajów wydatków objętych dofinansowaniem, które weszły 
w życie z dniem 1 września 2014 r.), z zastrzeżeniem, że wprowadzono - nieokreśloną 
w art. 90 ustawy oraz rozporządzeniu - kategorię wydatków, związanych z wynajmem 
pomieszczeń. Żaden ze wzorów obowiązujących w latach 2010–2014 nie przewidywał 
podania rzeczywistej liczby uczniów od początku roku (wymagano jedynie podania 
rzeczywistej liczby uczniów w miesiącu rozliczeniowym i miesiącu bieżącym), tj. danych 
wymaganych § 5 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia. Centrum nie wzywało szkół do 
uzupełnienia rozliczeń o brakujące dane. 

Dyrektor CEA wyjaśnił, że wzór rozliczenia stanowił jedynie propozycję, w jaki sposób 
szkoły powinny się rozliczać, jednakże nie miał on charakteru obowiązującego 
załącznika do rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 242-243, 335-337, tom III str. 83-84) 

6. W latach 2011–2013 przekazywano dotacje na wspólny rachunek bankowy zespołu 
szkół55, wbrew przepisom art. 90 ust. 4e ustawy o systemie oświaty (w brzmieniu 
obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.). 

 Zdaniem dyrektora CEA, za podawanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odpowiadała upoważniona osoba. Od 2014 r. Centrum przekazuje osobno raty dotacji 
na każdy typ szkoły, zmiana ta ma pozwolić szkołom rozgraniczyć dochody i wydatki 
szkół wchodzących w skład zespołów szkół. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 252, 256-257) 

7. W latach 2012–2013 nie przekazano dotacji na 89 uczniów szkół, wskutek 
traktowania planowanej liczby uczniów podawanej przez organy prowadzące szkołę we 
wnioskach o udzielenie dotacji jako nieprzekraczalnego limitu uczniów, jaki szkoły 
mogły wykazać w rozliczeniach dotacji, co naruszało § 2 rozporządzenia w sprawie 
dotacji dla szkół niepublicznych. 

Centrum zakwestionowało prawidłowość wykazania danych w 17 rozliczeniach, 
w których szkoły podały dla niektórych miesięcy 2012 i 2013 r.56 rzeczywistą liczbę 
uczniów, przekraczającą planowaną liczbę uczniów wskazaną we wniosku o udzielenie 
dotacji na dany rok. Szkołom nie udzielono dotacji na 89 uczniów przekraczających 
„limit”, przy czym w wyniku korekt, dokonanych w miesiącach XI-XII 2013 r. szkołom 
przekazano wyrównanie dotacji za 2013 r. na 38 uczniów, w wysokości 11.310 zł. Dla 
dwóch szkół na łączną liczbę 51 uczniów w 2012 r. nie dokonano wyrównania. 

Dyrektor CEA poinformował, że wskazana zasada obowiązywała z uwagi na niedobór 
środków finansowych i konieczność zaspokojenia potrzeb szkół. Centrum w miarę 
możliwości dokonywało zwiększenia przekazywanej dotacji, co pozwoliło na częściowe 
zniwelowanie przekazanej szkołom niepełnej dotacji. 

                                                      
55  Przekazywano na jeden numer rachunku bankowego dotacje dla: Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle (nr teczki 

2013) i Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle (nr teczki 2013,1); Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 
II stopnia w Lutomiersku (nr teczki 2049) i Salezjańskiej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomiersku (nr teczki 2099). 

56  Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaśle w II-VIII 2013 r., Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie 
w X 2012 r.-II 2013 r., Autorskie Studium Projektowania „Abrys” we Wrocławiu w IX 2012 r.– II 2013 r. 
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(dowód: akta kontroli, tom I str. 250-251, 255, 257) 

8. Do wyliczenia wysokości należnej dotacji przyjęto planowaną we wnioskach 
o dotację liczbę uczniów, niezgodną z rozliczeniami przedłożonymi przez szkołę, 
wskutek czego przekazano jednej szkole dotację za 2012 r. w wysokości wyższej 
o 820 zł niż należna, przy uwzględnieniu stawki dotacji stosowanej przez CEA 
i rzeczywistej liczby uczniów.  

W miesiącach III i IV 2012 r. przekazano Katolickiej Niepublicznej Szkole Muzycznej 
I stopnia w Śremie dotację, z wyrównaniem od stycznia, w łącznej wysokości 24.600 zł, 
tj. średnio na 30 uczniów miesięcznie57, podczas gdy w rozliczeniach dotacji szkoła 
wykazała rzeczywistą liczbę uczniów w tych miesiącach na poziomie 
29 uczniów/miesiąc. Różnica w wysokości dotacji wynosiła (4 x 205 zł) = 820 zł. 

Dyrektor CEA wyjaśnił, że przy rozliczaniu dotacji za marzec58 nie dokonano 
stosownych korekt za styczeń i luty 2012 r. (dla których przyjęto planowaną liczbę 
uczniów 31, wskazaną we wniosku o udzielenie dotacji, zamiast rzeczywistej liczby 29, 
wskazanej w rozliczeniu dotacji). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 251, 256-257) 

9. Nie zwracano szkołom rozliczeń w przypadkach zakwestionowania przez CEA 
prawidłowości danych w nich wykazanych celem uwzględnienia wskazanych uchybień, 
bądź złożenia niezbędnych wyjaśnień, co naruszało tryb przeprowadzania kontroli 
rozliczeń, uregulowany przepisami § 6 ust. 3 i 4 i § 7 rozporządzenia w sprawie dotacji 
dla szkół niepublicznych. 

 Dyrektor CEA wyjaśnił, że szkoły były informowane telefonicznie o skorygowaniu przez 
Centrum liczby uczniów, od których miała być naliczona i przekazana wysokość dotacji. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 250-251, 255, 257) 

10. W latach 2011-2014 (do końca marca) Centrum przeprowadziło, na podstawie § 8 
i § 9 rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych, tylko trzy kontrole 
prawidłowości wykorzystania dotacji59 w zakresie zgodności wykorzystania udzielonej 
dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, z których 
jedną przeprowadzono w styczniu 2014 r. na zlecenie NIK a dwie marcu 2014 r. 
W przypadku 4 z 12 (33,3%) poddanych analizie NIK losowych protokołów z kontroli, 
przeprowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego w szkołach niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, wizytatorzy dokonali weryfikacji liczby uczniów 
wykazywanych w miesięcznych rozliczeniach dotacji pod kątem zgodności ze stanem 
faktycznym. 

Dyrektor CEA poinformował o zatrudnieniu, począwszy od 2014 r., dodatkowych dwóch 
audytorów, w celu zintensyfikowania prowadzenia kontroli, zarówno w niepublicznych, 
jak i publicznych jednostkach szkolnictwa artystycznego. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 211-213, 248-249, 253, 257, tom II str. 142-188, 
347-371, tom III str. 284-291) 

CEA dokonało w okresie maj–wrzesień 2011 r. pięciu przelewów na inny numer 
rachunku niż wskazany we wniosku o udzielenie dotacji na 2011 r. dla Prywatnej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Jaśle, wyłącznie na podstawie telefonicznego powiadomienia 
o zmianie numeru rachunku bankowego.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 251-252, 256-257, 335-336) 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność CEA w zakresie udzielania 
dotacji dla szkół niepublicznych. 

                                                      
57  Szkole przekazano: 26.03.2012 r. - 18.135 zł, 25.04.2012 r. - 6.465 zł. Przy stawce 205 zł/ucznia odpowiadało to 120 

uczniów łącznie w miesiącach I-IV, czyli średnio 30 uczniów miesięcznie. 
58  Gdzie skorygowano liczbę uczniów z wysokości planowanej do rzeczywistej, z uwzględnieniem nowej stawki dotacji 205 zł, 

obowiązującej z wyrównaniem od początku roku. 
59  Poza jedną kontrolą przeprowadzoną na zlecenie NIK. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 



 

15 

2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad 
niepublicznymi szkołami artystycznymi 

2.1. Zadania CEA w zakresie nadzoru pedagogicznego wynikają z § 1 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie 
specjalistycznej jednostki nadzoru. Zakres tych zadań określono w § 3 rozporządzenia. 
Nadzór pedagogiczny był realizowany przez Centrum na podstawie rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego60. 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym CEA realizacja zadań związanych z nadzorem 
pedagogicznym nad niepublicznymi szkołami artystycznymi należała do Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego, podległego wicedyrektorowi CEA. W ramach tego wydziału 
nadzór był w szczególności wykonywany przez: zespół ds. szkół niepublicznych (przez 
koordynatora i wizytatorów), zespół ds. ewaluacji (przez koordynatora i wizytatorów) 
oraz zespół nadzoru bezpośredniego (przez wizytatorów regionalnych). 

Według regulaminu (§ 9) zakres zadań ww. zespołów obejmował w szczególności: 
prowadzenie kontroli niepublicznych szkół artystycznych w zakresie zgodności działania 
z obowiązującymi przepisami, opiniowanie wniosków szkół niepublicznych o przyznanie 
uprawnień szkoły publicznej, opiniowanie wniosków osób prawnych i fizycznych 
w sprawie wpisania szkół do ewidencji (zespół ds. szkół niepublicznych), planowanie 
i prowadzenie ewaluacji zewnętrznej i sporządzanie z niej raportów (zespół 
ds. ewaluacji), planowanie i terminowe realizowanie nadzoru oraz podejmowanie 
niezbędnych działań z tego zakresu, wydawanie zaleceń dyrektorom nadzorowanych 
jednostek (zespół nadzoru bezpośredniego). 

W badanym okresie lat szkolnych 2010/2011–2013/2014 dyrektor CEA, w uzgodnieniu 
z MKiDN, z dniem 1 października 2012 r., dokonał zmian w organizacji pracy CEA 
w zakresie zatrudnienia wizytatorów. W wyniku porozumień zmieniających warunki 
zatrudnienia, przeniesiono trzech wizytatorów do prowadzenia kontroli niepublicznych 
szkół artystycznych w regionach: pomorskim, wielkopolskim oraz mazowieckim. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 1-7, tom III str. 104-105) 

2.2. MKiDN w latach szkolnych 2010/2011–2013/2014 nie przeprowadzało kontroli CEA 
w zakresie sprawowania przez tę jednostkę nadzoru pedagogicznego. Nie były także 
przeprowadzane czynności z zakresu audytu wewnętrznego lub kontroli wewnętrznej 
w tym zakresie61. 

NIK przeprowadziła kontrolę w CEA w ramach kontroli planowej koordynowanej 
nr P/12/094 Profilaktyka narkomanii w szkołach. W wystąpieniu pokontrolnym NIK oceniła 
negatywnie CEA w zakresie wykonywania zaplanowanych62 zadań i czynności 
w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także w zakresie reagowania 
na informacje o możliwych zagrożeniach występowania środków psychoaktywnych 
na terenie szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, w okresie 2006–2012 (I półrocze). NIK wnioskowała 
o podjęcie działań w celu rzetelnego zdiagnozowania problemu używania narkotyków, 
a także „dopalaczy” w szkołach i placówkach prowadzonych przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, podejmowanie działań adekwatnych do zdiagnozowanego 
zagrożenia, realizację działań ujętych w rocznych planach nadzoru pedagogicznego 
oraz rzetelne dokumentowanie ich wyników. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 8-70, 323-346) 

                                                      
60  Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zm. Rozporządzenie zwane dalej rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
61  W dniach od 9 czerwca do 9 lipca 2010 r. pracownik Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli MKiDN przeprowadziła w CEA 

kontrolę w zakresie realizacji nadzoru MKiDN nad jednostkami szkolnictwa artystycznego. W protokole kontroli z lipca 
2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. 

62  Według opisu stanu faktycznego w wystąpieniu pokontrolnym zadania te realizowane były dodatkowo, a nie jako 
podstawowy obowiązek CEA. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.3. W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowało 496 artystycznych szkół publicznych 
(w tym 361 prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 134 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego63 oraz jedna prowadzona 
przez osobę prawną) oraz 303 artystycznych szkół niepublicznych (w tym 126 szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych64 i 177 szkół niepublicznych bez 
uprawnień65). W szkołach publicznych kształciło się ogółem 72.978 uczniów (w tym 
54.289 w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
18.580 w prowadzonych przez j.s.t. i 109 w szkole prowadzonej przez osobę prawną). 
W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych kształciło się ogółem 
5.903 uczniów, a w niepublicznych bez uprawnień 5.210 uczniów. Liczba nauczycieli 
w szkołach publicznych wynosiła ogółem 14.718, w tym 10.499 w szkołach 
prowadzonych przez Ministra, 4.175 w szkołach prowadzonych przez j.s.t. i 44 w szkole 
prowadzonej przez osobę prawną. Liczba nauczycieli szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych wynosiła ogółem 1.654, a liczba nauczycieli szkół 
niepublicznych bez uprawnień – 737.  

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało 526 artystycznych szkół publicznych (w tym 
361 prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 163 
prowadzonych przez j.s.t. i 2 prowadzone przez osoby prawne) oraz 317 artystyczne 
szkoły niepubliczne (w tym 135 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych66 i 182 szkół niepublicznych bez uprawnień67). W szkołach publicznych 
kształciło się ogółem 79.714 uczniów (w tym 54.741 w szkołach szkół prowadzonych 
przez Ministra, 24.776 w szkołach j.s.t. i 197 w szkołach prowadzonych przez osoby 
prawne). W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych kształciło się 
ogółem 6.465 uczniów, a w szkołach niepublicznych bez uprawnień 6.578 uczniów. 
Liczba nauczycieli w szkołach publicznych wynosiła ogółem 15.572, w tym 10.654 
w szkołach prowadzonych przez Ministra, 4.849 w szkołach prowadzonych przez j.s.t. 
i 69 w szkołach prowadzonych przez osoby prawne. Liczba nauczycieli szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wynosiła ogółem 1.904, a liczba 
nauczycieli szkół niepublicznych bez uprawnień – 928. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 71-77) 

W latach szkolnych 2010/2011–2013/2014 liczba szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne wzrosła o 5% (z 65 do 68), 
a prowadzonych przez osoby fizyczne – o 10% (z 61 do 67). W latach tych wzrosła 
o 22% liczba szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych prowadzonych 
przez osoby prawne (z 49 do 60) oraz spadła o 5% liczba tych szkół prowadzonych 
przez osoby fizyczne (ze 128 do 122). 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 71-77) 

Przy uwzględnieniu organizacji szkolnictwa artystycznego (tj. funkcjonowania szkół 
samodzielnych lub w zespołach szkół) w roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowało 287 
publicznych szkół samodzielnych (209 – MKiDN, 76 — j.s.t., 2 — osób prawnych) oraz 
57 zespołów szkół publicznych, 129 samodzielnych szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych i 175 samodzielnych szkół niepublicznych bez 
uprawnień. 

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało 310 publicznych szkół samodzielnych (206 
— MKiDN, 102 — j.s.t., 2 — osób prawnych) oraz 69 zespołów szkół publicznych, 130 
samodzielnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 12 zespołów 
tych szkół oraz 190 samodzielnych szkół niepublicznych bez uprawnień i 6 zespołów 
tych szkół. 

                                                      
63  Zwane dalej j.s.t. 
64  65 szkół prowadzonych przez osoby prawne i 61 szkół prowadzonych przez osoby fizyczne.  
65  49 szkół prowadzone przez osoby prawne i 128 prowadzone przez osoby fizyczne. 
66  70 szkół prowadzonych przez osoby prawne i 69 szkół prowadzonych przez osoby fizyczne.  
67  62 szkół prowadzone przez osoby prawne i 122 prowadzone przez osoby fizyczne. 
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 (dowód: akta kontroli, tom II str. 71-77) 

Według organów prowadzących dla szkół niepublicznych liczba szkół prowadzonych 
przez stowarzyszenia w roku szkolnym 2010/2011 wynosiła 64 a w 2013/2014 – 68 
(wzrost o 6%), przez fundacje odpowiednio – 22 i 26 (wzrost o 18%), przez spółki prawa 
handlowego – 11 i 37 (wzrost o 336%), przez kościelne osoby prawne – 7 i 9 (wzrost 
o 29%), przez inne osoby prawne – 3 i 3 (bez zmian), przez osoby fizyczne – 197 i 186 
(spadek o 6%). 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 71-77) 

2.4. W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało 12 niepublicznych szkół policealnych 
o uprawnieniach szkół publicznych, kształcących w zawodach: plastyk (dziewięć szkół), 
aktor (jedna)68, aktor dramatyczny (jedna)69, aktor scen muzycznych (jedna)70. Trzy 
spośród szkół plastycznych kształciły – oprócz kształcenia w systemie stacjonarnym – 
także w systemie zaocznym71. W załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych72 nie przewidziano 
ramowego planu nauczania dla szkoły policealnej kształcącej w systemie zaocznym (tak 
jak dla szkoły pomaturalnej w załącznikach nr 11 i 12 do ww. rozporządzenia). 

Dyrektor CEA wyjaśnił m.in., że: w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe 
w niepublicznym szkolnictwie artystycznym funkcjonowanie szkół o zaocznym 
charakterze kształcenia. […] Odrębną kwestię stanowi natomiast określanie przez 
niektóre niepubliczne policealne szkoły artystyczne formy kształcenia jako „zaocznej”, 
wyłącznie z uwagi na realizację zajęć lub ich części w soboty lub niedziele. Nie ma to 
jednak żadnego wpływu na konieczność zrealizowania przez wspomniane szkoły pełnej 
puli godzinowej przewidzianej dla danego typu szkoły i specjalności kształcenia, 
określonej w ramowych planach nauczania dla szkół i placówek artystycznych. 
Reasumując, zrealizowanie pełnego planu nauczania przekłada się na zrealizowanie 
pełnej podstawy programowej, wymaganej przez przepisy prawa.  

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowała jedna niepubliczna szkoła pomaturalna 
posiadająca uprawnienia szkoły publicznej – Pomaturalne Studium Zawodowe 
Animatorów Kultury TOP-ART w Szczecinie. Szkoła została wpisana do rejestru MKiDN 
nr 72/96 z dnia 4 lipca 1996 r., posiadała uprawnienia szkoły publicznej nadane przez 
Ministra Kultury DSA.I.7755-33A/96/97 z dnia 9 lipca 1997 r. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 106-113, 204-216) 

2.5. Z informacji uzyskanej od dyrektorów dziesięciu niepublicznych szkół policealnych 
(spośród jedenastu, do których skierowano zapytania73) i jednej szkoły pomaturalnej74, 
posiadających uprawnienia szkół publicznych, wynika, że w latach szkolnych 
2010/2011–2013/2014: 

— trzy szkoły policealne prowadziły kształcenie odrębnie w systemie stacjonarnym 
i zaocznym, siedem tylko w systemie stacjonarnym (dwie z tych szkół podały, że 
kształcą w systemie stacjonarnym, jednak jednocześnie podały, że funkcjonują 
grupy słuchaczy kształcących się w soboty i niedziele); 

                                                      
68  Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich. 
69  Policealne Studium Aktorskie im. A. Sewruka w Olsztynie (szkoła eksperymentalna). 
70  Policealne Studium Wokalne Top-Art w Szczecinie. 
71  Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania – Policealne Studium Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie, 

Policealne Studium Plastyczne Collage w Warszawie, Studio Sztuki Policealne Studium Zawodowe Plastyczne 
w Warszawie. 

72  Dz. U. z 2011 Nr 15, poz. 69, ze zm. 
73  Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich, Studium Technik Scenograficznych, Policealne Studium Zawodowe Plastyczne 

Studio Sztuki w Warszawie, Policealne Studium Plastyczne ANIMA-ART, Policealne Studium Aktorskie w Olsztynie, 
Policealne Studium  Plastyczne TOP-ART, Niepubliczne Policealne Studium Plastyczne – Warszawska Szkoła Reklamy, 
Niepubliczne Policealne Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii “ABRYS”, Niepubliczna Policealna Wrocławska Szkoła 
Fotografii AFA, Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania Policealne Studium Plastyczne, Policealne Studium Plastyczne 
“Collage” w Warszawie. 

74  Pomaturalne Studium Zawodowe Animatorów Kultury. 
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—  organizacja kształcenia w systemie zaocznym była odmienna od organizacji 
kształcenia w systemie stacjonarnym i polegała na: prowadzeniu zajęć w semestrze 
w soboty i niedziele (trzy szkoły), realizowaniu obowiązkowych zajęć w mniejszym 
wymiarze75 (jedna szkoła) lub realizowaniu tych zajęć w mniejszym wymiarze i ich 
uzupełnianiu poprzez uczestniczenie słuchaczy w zajęciach formy stacjonarnej 
(jedna szkoła), realizowaniu zajęć w cyklu 2,5 letnim z dopuszczeniem stosowania 
metod i technik kształcenia na odległość (jedna szkoła), prowadzeniu zajęć w formie 
tzw. konsultacji (trzy szkoły); 

— w sześciu szkołach stosowano zasady klasyfikowania i promowania uczniów 
(słuchaczy) w sposób odmienny niż określony w rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych76, 
jednak zbieżny lub zbliżony do zasad klasyfikowania i promowania słuchaczy 
w szkołach dla dorosłych, określonych w rozdziale 3 (m.in. w § 23 ust. 577 i § 2478) 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych79: 

– w jednej szkole policealnej kształcącej w formie stacjonarnej i zaocznej 
klasyfikowano uczniów (słuchaczy) na koniec każdego semestru na podstawie 
egzaminów semestralnych80; 

– w dwóch szkołach policealnych kształcących w formie stacjonarnej słuchacze 
klasyfikowani byli na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które odbywały się po 
każdym semestrze nauki81; 

– w dwóch szkołach policealnych kształcących w formie stacjonarnej słuchacze byli 
promowani po każdym semestrze82 (przy jednoczesnym zachowaniu zasad 
klasyfikowania i promowania określonych w rozporządzeniu MKiDN z dnia 
8 kwietnia 2008 r.) 

– w jednej szkole policealnej, dla formy stacjonarnej stosowano zasady oceniania, 
klasyfikowania i promowania zgodnie z rozporządzeniem MKiDN z dnia 8 kwietnia 
2008 r., a dla formy zaocznej — zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 
kwietnia 2007 r.  

—  szkoła pomaturalna kształciła tylko w formie stacjonarnej, słuchacze byli oceniani, 
klasyfikowani i promowani zgodnie z rozporządzeniem MKiDN z dnia 8 kwietnia 
2008 r.; 

— szkoły policealne i pomaturalna, w związku z brakiem wzoru arkusza ocen dla szkół 
policealnych i pomaturalnych, stosowały arkusze ocen dla szkół policealnych 
ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/46A/2 lub MEN-I/46/2) lub dla 
innych typów szkół artystycznych83; 

— we wszystkich szkołach (policealnych i pomaturalnej) kontrola przeprowadzona 
przez wizytatorów CEA, potwierdziła spełnianie przez szkoły warunków określonych 

                                                      
75  Forma zaoczna obejmowała 60% godzin formy stacjonarnej. 
76  Dz. U. Nr 65, poz. 400, ze zm. Rozporządzenie zwane dalej rozporządzeniem MKiDN z dnia 8 kwietnia 2008 r. 
77  Zgodnie z tym przepisem „W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze”. 
78  Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia MEN Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy 

semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania. 

79  Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. Rozporządzenie zwane dalej rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
80  Rozporządzenie MKiDN z dnia 8 kwietnia 2008 r. nie przewiduje egzaminów semestralnych. 
81  Rozporządzenie MKiDN z dnia 8 kwietnia 2008 r. przewiduje w § 11 ust. 3 przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego 

z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych. 
82  Rozporządzenie MKiDN z dnia 8 kwietnia 2008 r. nie przewiduje promowania słuchaczy po każdym semestrze. 
83  Trzy szkoły podały, że stosują druk arkusza ocen ustalonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ART-II/283/3 

– dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, sztuki tańca, sztuki cyrkowej, Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu, 
Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim. 



 

19 

w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty: w badanym okresie w sześciu szkołach, 
przed badanym okresem w jednej szkole, w informacji z czterech szkół nie podano 
daty kontroli CEA.  

W grupie 11 szkół policealnych funkcjonowała szkoła uznana za eksperymentalną84 
(Policealne Studium Aktorskie w Olsztynie). Szkoła ta kształciła w systemie 
stacjonarnym, słuchacze byli w niej promowani po każdym semestrze (nie wykazano tej 
szkoły wśród powyżej opisanych ustaleń). 

Analiza protokołów kontroli w zakresie spełniania warunków art. 7 ust. 3 u.s.o. 
w ww. szkołach wykazała, że wizytatorzy stwierdzali w niektórych z tych szkół  
niezgodności w zakresie niepełnej realizacji ramowego planu nauczania i stosowania 
zasad klasyfikowania i promowania uczniów ustalonych dla szkół publicznych.  

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 230-254; tom III str. 51-58,153-203)  

Dyrektor CEA wyjaśnił m.in. zastrzeżenia co do niewłaściwego stosowania w niektórych 
niepublicznych policealnych szkołach artystycznych zasad klasyfikowania i promowania 
określonych w rozporządzeniu MKiDN z dnia 8 kwietnia 2008 r. wynikają 
z niekompatybilności przepisu § 15 ust. 2 rozporządzenia MKiDN z dnia 8 kwietnia 
2008 r. z przepisem § 6 ust. 2 rozporządzenia MKiDN z dnia 15 marca 2012 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół 
i placówek artystycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 377). Szkoły stosujące promocję 
semestralną powołują się na upoważnienie wynikające z przepisu § 6 
ust. 2 rozporządzenia MKiDN z dnia 15 marca 2012 r. uważając, że zapis § 6 
ust. 2 rozporządzenia MKiDN z dnia 15 marca 2012 r. jest czytelny i zrozumiały, 
a z § 15 ust. 2 rozporządzenia MKiDN z dnia 8 kwietnia 2008 r. szkoły policealne 
omyłkowo nie zostały zamieszczone.  

 (dowód: akta kontroli, tom III str. 217-224) 

Posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia 
w Łodzi (tzw. Państwowy Instytut Muzyczny) kształciła w formie zaocznej. W załączniku 
nr 3 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych 
planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych nie określono 
w szkole muzycznej II stopnia możliwości kształcenia w systemie zaocznym. 
Z informacji uzyskanej od dyrektora tej szkoły wynika m.in., że szkoła kształci w formie 
dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), prowadzi comiesięczne konsultacje. 
Poinformowano, że klasyfikacja w szkole jest taka sama jak w szkołach muzycznych 
II stopnia, to jednocześnie podano, że każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną 
[…] pedagodzy poprzez zaliczenia dopuszczają [uczniów] do egzaminów 
semestralnych, a także, że kształcenie w szkole jest pięciokrotnie tańsze niż w szkole 
stacjonarnej. 

Ostatnia kontrola w szkole przeprowadzona przez wizytatora CEA w dniach 5-6 lutego 
2014 r. wykazała, że w szkole podjęto działania mające na celu dostosowanie sposobu 
funkcjonowania szkoły do obowiązujących przepisów. Według wizytatora, kluczowe 
w tym względzie wydawały się być prace nad złożeniem wniosku o zgodę na wdrożenie 
eksperymentu.  

Dyrektor CEA wyjaśnił m.in. Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Łodzi nie prowadzi 
nauczania w systemie zaocznym. Realizuje warunek określony w art. 7 ust 3 
pkt 2 ustawy o systemie oświaty poprzez nauczanie w cyklu sześcioletnim oraz 
w wymiarze nie niższym niż określony w ramowym planie nauczania szkoły muzycznej 
II stopnia, przy czym realizuje ten wymiar w formach odmiennych niż w systemie 
klasowo – lekcyjnym (konsultacje, zjazdy, spotkania, ćwiczenia, popisy i prezentacje 
szkolne, próby do koncertów). Szkoła na ogół stosuje zasady klasyfikowania, 
promowania uczniów ustalone dla szkół publicznych, jednakże stosuje odmienne 

                                                      
84  Na podstawie art. 86 u.s.o., zgodnie z którym szkoła niespełniająca warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy może 

otrzymać uprawnienia szkoły publicznej i zostać uznana za eksperymentalną. 
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(nieadekwatne) nazewnictwo niektórych działań egzaminacyjnych, nawiązujące 
do tradycji tej szkoły utworzonej z założenia jako szkoły o szczególnych zadaniach 
w kształceniu muzycznym osób dorosłych w okresie, gdy nie obowiązywał aktualny 
zapis art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 306-308, tom III str. 51-58, 200-203, 222, 244-283) 

2.6. Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na rok szkolny, plan nadzoru 
pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego w poprzednim roku szkolnym. Opracowane plany nadzoru, zgodnie 
z § 18 ust. 3 rozporządzenia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona ewaluacja lub 
kontrola, organ podaje do publicznej wiadomości. 

W CEA opracowywano projekty rocznych planów nadzoru pedagogicznego na lata 
szkolne: 2010/2011, 2011/2012. 2012/2013, 2013/2014. Projekty te przesyłano 
każdorazowo do dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji 
Kulturalnej (DEK) z prośbą o ich akceptację. Wszystkie projekty uzyskały zgodę 
dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej. 

Plany nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2010/2011–2012/2013 zawierały: 
zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach, tematykę kontroli 
szkół oraz informację o działaniach wspomagających (w tym: konferencjach i naradach 
dla dyrektorów szkół). Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 zawierał zestawienie 
ewaluacji zewnętrznych, zakres ewaluacji problemowych, zestawienie kontroli 
planowanych oraz tematykę kontroli. 

W planach nadzoru na rok szkolny 2010/2011 i na 2012/2013 nie wyodrębniono działań 
dotyczących nadzoru nad szkołami niepublicznymi. W planie na 2011/2012 w tematyce 
kontroli wyszczególniono w szkołach niepublicznych kontrole przestrzegania zapisów 
statutowych, a w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
(dodatkowo) kontrole zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganiami 
kwalifikacyjnymi oraz sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły. W planie na 
2013/2014 wśród ewaluacji problemowych zaplanowano pięć ewaluacji w liceach 
plastycznych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 32 kontrole w szkołach 
niepublicznych oraz sześć w szkołach niepublicznych ubiegających się o uprawnienia 
szkół publicznych. Zaplanowano odrębnie szczegółową tematykę kontroli w szkołach 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj. m.in. kontrolę spełniania 
warunków art. 7 ust. 3 u.s.o., prawidłowości szkolnego zestawu programów nauczania, 
oceniania wewnątrzszkolnego, zapewniania bezpieczeństwa i higieny, przestrzegania 
zapisów statutowych. 

CEA podawało do publicznej wiadomości, opracowane na poszczególne lata szkolne, 
plany nadzoru pedagogicznego. Roczne plany publikowano na stronie internetowej 
CEA. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 78-99) 

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru, CEA 
sporządzała i przedkładała MKiDN, roczne sprawozdania z realizacji nadzoru 
pedagogicznego wraz z wnioskami.  

W sprawozdaniach na lata szkolne 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013 m.in. 
przedstawiano stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczące szkół 
niepublicznych w zakresie uregulowań statutowych, spełniania wymogów art. 7 ust. 3 
ustawy o systemie oświaty, realizowania zaleceń pokontrolnych. Formułowano także 
wnioski dotyczące szkół niepublicznych do uwzględnienia w planowaniu zadań nadzoru 
pedagogicznego na następne lata szkolne.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 100-138) 
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Według sprawozdań, w okresie objętym kontrolą, CEA realizowało następujące formy 
nadzoru pedagogicznego: kontrolę, ewaluację, badanie wyników nauczania, działania 
wspomagające pracę nauczycieli. W roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzono łącznie 
147 kontroli, w tym 94 w szkołach i placówkach publicznych, 34 w szkołach 
niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej (25% ogółu), 9 w szkołach 
niepublicznych ubiegających się o uprawnienia szkoły publicznej oraz 10 w szkołach 
nieposiadających uprawnień szkoły publicznej. W 2011/2012 przeprowadzono 117 
kontroli, w tym: 83 w szkołach i placówkach publicznych, 26 w szkołach niepublicznych 
posiadających uprawnienia szkoły publicznej (22%), 4 w szkołach niepublicznych 
ubiegających się o uprawnienia szkoły publicznej oraz 4 w szkołach nieposiadających 
uprawnień szkoły publicznej. W 2012/2013 przeprowadzono 158 kontroli, w tym: 112 
w szkołach publicznych, 32 w szkołach niepublicznych posiadających uprawnienia 
szkoły publicznej (20%), 4 w szkołach niepublicznych ubiegających się o uprawnienia 
szkoły publicznej oraz 10 w szkołach nieposiadających uprawnień szkoły publicznej. 

Analiza rocznych planów nadzoru pedagogicznego oraz rocznych sprawozdań 
z realizacji nadzoru pedagogicznego za lata szkolne 2010/2011–2012/2013 wykazała, 
że czynności w zakresie nadzoru w szkołach niepublicznych (w tym niepublicznych 
z uprawnieniami szkół publicznych) przeprowadzano zgodnie z przyjętymi planami. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 101, 107, 121) 

2.7. Prawidłowość prowadzenia nadzoru pedagogicznego przez wizytatorów CEA nad 
szkołami niepublicznymi, zbadano na podstawie losowo wybranej próby 18 protokołów 
kontroli dotyczących 19 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych85. 

Analiza protokołów kontroli tych szkół, sporządzonych przez wizytatorów CEA, 
wykazała, że zakres czynności kontrolnych dotyczył w szczególności: spełniania przez 
szkoły wymogów art. 7 ust. 3 u.s.o., analizy arkuszy organizacyjnych szkół, działań 
podejmowanych w szkołach w zakresie wspierania uczniów biorących udział 
w konkursach i przesłuchaniach, oceny efektów działalności dydaktycznej szkół, 
realizacji rozporządzenia MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania, zgodności 
zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami oraz realizacji zaleceń 
pokontrolnych.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 142-269, 347-367) 

W ramach badań kontrolnych wizytatorzy CEA analizowali arkusze organizacyjne szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W 10 (z 18 badanych) protokołach 
kontroli, wizytatorzy CEA w punkcie protokołu Arkusz organizacyjny szkoły podawali 
ustalenia w zakresie sporządzenia i zaopiniowania przez wizytatora CEA tego arkusza. 
W dwóch przypadkach wizytatorzy zobowiązali szkoły do sporządzania arkuszy 
organizacyjnych (w tym zatwierdzenia arkusza przez organ prowadzący i zaopiniowania 
przez CEA)86.  

W jednej szkole87 wizytator podał m.in., że arkusze organizacyjne pracy szkoły 
sporządzono na rok szkolny 2013/2014 osobno dla trybu dziennego i zaocznego. 
Dyrektor CEA wyjaśnił, że wizytator kontrolujący szkołę nie dokonał szczegółowej 
analizy godzinowej realizacji szkolnego planu nauczania dla systemu zaocznego, stąd 
nie wiadomo, czy w formie zaocznej szkoła naucza w wymiarze nie niższym niż w planie 
ramowym. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 142-144, 147–232, 259-269, 273) 

                                                      
85  Osiem szkół muzycznych I stopnia, jeden zespół szkół muzycznych (szkoła muzyczna I i szkoła muzyczna II stopnia), dwie 

ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, trzy licea plastyczne, jedna ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia, trzy 
szkoły policealne. 

86 W przypadku Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Res Facta Musica w Nidzicy wizytator zobowiązał dyrektora szkoły 
do przesłania wizytatorowi kopii aktualnego arkusza organizacyjnego szkoły, w przypadku Niepublicznej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Głogowie Małopolskim wizytator wśród zaleceń podał m.in. Arkusz organizacji roku szkolnego zatwierdzać 
w organie prowadzącym w terminach obowiązujących szkoły z uprawnieniami publicznymi, po uprzednim zaopiniowaniu 
przez wizytatora CEA. 

87 W Policealnym Studium Plastycznym w Lublinie (protokół kontroli z dnia 7 grudnia 2013 r.). 
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Wizytatorzy opiniowali arkusze organizacyjne szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych na podstawie pism dyrektora CEA w sprawie zasad opracowywania, 
opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji roku szkolnego szkół artystycznych 
(dotyczyło to m.in. pism z 24 maja 2010 r., 9 maja 2011 r. i 23 kwietnia 2012 r.).  

CEA wprowadzała i egzekwowała od dyrektorów szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych tzw. Zasady opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy 
organizacji roku szkolnego szkół (placówek) artystycznych. Wynikało z nich m.in., że 
w przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDN, arkusze organizacji 
zatwierdzają wizytatorzy CEA, a także, że wskazane jest, aby w przypadku szkół 
artystycznych samorządowych i niepublicznych, arkusze organizacyjne były opiniowane 
przez wizytatorów CEA. 

Obowiązek określenia organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym w arkuszu organizacji88 szkoły wynika z § 12 ramowego statutu publicznej 
szkoły artystycznej, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Kultury 
z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek 
artystycznych89. Dyrektorzy szkół niepublicznych (w tym niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych) oraz ich organy prowadzące nie mają obowiązku 
określenia w arkuszu organizacji szkoły organizacji nauczania, wychowania i opieki 
w danym roku szkolnym. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 115-122, tom III str. 225-243) 

W przypadku dwóch szkół90 w końcowych wnioskach protokołów kontroli wizytatorzy 
CEA stwierdzili, że szkoły nie spełniają wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy 
o systemie oświaty warunkujących posiadanie uprawnień szkoły publicznej. W związku 
z ww. ustaleniami nie zostały podjęte przez wizytatorów i CEA żadne działania 
zmierzające do cofnięcia szkołom uprawnień szkół publicznych. 

Zgodnie z art. 88 u.s.o. uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez 
organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone 
niespełnianie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 3, cofnięcie uprawnień następuje 
w drodze decyzji administracyjnej.  

Dyrektor CEA wyjaśnił m.in.: nie cofnięto uprawnień dla szkół w wyniku stwierdzenia 
w trybie kontroli niespełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty z powodów przyjęcia i stosowania w pragmatyce sprawowania nadzoru nad 
niepublicznymi szkołami artystycznymi posiadającymi uprawnienia szkoły publicznej 
praktyki uruchamiania procedury odbierania uprawnień po przeprowadzeniu: drugiej 
kontroli, dwóch kontroli i potwierdzeniu w trzeciej braku możliwości i umiejętności 
zrealizowania zaleceń wydanych w wyniku kontroli wcześniejszych.  

Stwierdzono, że w rocznym sprawozdaniu CEA z realizacji zadań w zakresie nadzoru 
pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 dyrektor Centrum podał m.in., że: 
w przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 kontroli 
sprawdzających stopień i zakres realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie potwierdzony 
brak woli lub brak możliwości zrealizowania przez szkołę wcześniej wydanych zaleceń 
dotyczących warunków określonych w art. 7 ust. 3 u.s.o., muszą zostać uruchomione 
procedury odebrania szkole uprawnień szkoły publicznej. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 110, 173-180, 370-408, tom III str. 125-127) 

W przypadku jednej szkoły91 wizytator stwierdził, że szkoła narusza przepisy prawa 
oświatowego wynikającego z rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych. Nauczyciel 

                                                      
88  Obowiązek opracowania arkusza przez dyrektora szkoły i zatwierdzenia go przez organ prowadzący. 
89  Dz. U. Nr 181, poz. 1507, ze zm. 
90  Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Edwina Gordona w Poznaniu, Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia 

im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie 
91 Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia Res Facta Musica w Nidzicy 
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uczący w tej szkole nie posiadał kwalifikacji do prowadzenia zajęć chóru oraz 
dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne.  

Powołując się na art. 10 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela92 wizytator stwierdził ponadto, 
że dyrektor ma prawo zatrudnić nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego, o ile 
osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego.  

Dyrektor CEA wyjaśnił m.in.: w przypadku nauczycieli którzy są zatrudnieni w szkole 
publicznej do nauczania przedmiotu, do którego nie posiadali wymaganych kwalifikacji, 
wizytator wydał zalecenie do uzupełnienia kwalifikacji. Skoro MKiDN może wydać zgodę 
na zatrudnienie osoby, która nie spełnia żadnych wymogów kwalifikacyjnych, to tym 
bardziej wizytator CEA działającej z ramienia jednostki wykonującej zadania ministra, 
może zalecić aby zobowiązać nauczyciela do uzupełnienia kwalifikacji i tym samym 
usunąć stwierdzone uchybienia. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 142-144, tom III str. 124) 

W jednej szkole93 stwierdzono m.in., że szkoła spełnia warunki określone w art. 7 
ust. 3 ustawy o systemie oświaty, mimo że szkoła kształciła w zawodzie aktor, który nie 
został ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Szkoła nie została także 
uznana za eksperymentalną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej. 
W piśmie z dnia 25 stycznia 2013 r. dyrektor CEA informował dyrektor ww. szkoły m.in. 
o tym, że postulat ujęcia zawodu aktor w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
będzie w najbliższym czasie przedmiotem analizy praktycznej i formalno-prawnej 
prowadzonej przez MKiDN.  

W protokole kontroli przestrzegania przepisów prawa z dnia 23 maja 2013 r. podano 
m.in., że tematyka i zakres kontroli obejmuje spełnianie przez szkołę wymogów art. 7 
ust. 3 u.s.o. W protokole wizytatorzy CEA stwierdzili, że Szkoła kształci w zawodach 
określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W ustaleniach 
końcowych stwierdzono, że szkoła realizuje wymogi art. 7 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty w zakresie: zatrudniania nauczycieli, prowadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania, stosowania zasad promowania i klasyfikowania uczniów oraz realizuje 
programy nauczania uwzględniające opracowane na własny użytek podstawy 
programowe dla zawodu aktor. Powyższe ustalenia dotyczyły potwierdzenia zgodności 
działalności szkoły z art. 7 ust. 3 pkt 3, 4 i 6, natomiast nie odniesiono się do spełniania 
przez szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt. 2 i 5, tj. do realizacji zajęć 
edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły 
publicznej danego typu (policealnej) i kształcenia w zawodach określonych 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podanie w końcowych ustaleniach, 
że szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające opracowane na własny użytek 
podstawy programowe dla zawodu aktor nie stanowiło potwierdzenia zgodności 
działania szkoły z art. 7 ust. 3 pkt 1 u.so., tj. realizowania programów nauczania 
uwzględniających podstawę programową kształcenia w zawodzie. 

Dyrektor m.in. wyjaśnił, że wizytatorzy CEA nie stwierdzili w protokole kontroli, że szkoła 
kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 
użyte przez wizytatorów sformułowanie było cytatem punktu w szablonie kontroli 
wykorzystywanym podczas kontroli. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 347-369, tom III str. 152) 

Analiza wybranych losowo dziewięciu protokołów kontroli szkół niepublicznych bez 
uprawnień szkół publicznych94, sporządzonych przez wizytatorów CEA, wykazała, że 
zakres czynności kontrolnych dotyczył w szczególności: zgodności działalności szkół 
z ustaleniami statutu (przestrzegania zapisów art. 84 ustawy o systemie oświaty), oceny 

                                                      
92  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Zwana dalej Kartą Nauczyciela lub KN. 
93 Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku ASSITEJ 
94  sześć szkół muzycznych I stopnia, szkołę sztuki tańca, dwie szkoły policealne. 
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stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz 
sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół w oparciu o zapisy 
rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Stwierdzone w toku kontroli 
nieprawidłowości dotyczyły m.in.: braku zakresów obowiązków zatrudnionych 
w szkołach nauczycieli, dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczycieli, 
sprzecznych zapisów w statutach dotyczących zatrudniania i zwalniania nauczycieli, 
promocji do klas programowo wyższych, nieinformowania organu prowadzącego 
ewidencję niepublicznych szkół artystycznych o zmianie siedziby szkoły, 
nieopracowania programów nauczania do wszystkich przedmiotów określonych 
w ramowym rozkładzie zajęć. Na okoliczność stwierdzonych nieprawidłowości, 
wizytatorzy formułowali zalecenia pokontrolne. Nie stwierdzono przypadków wnoszenia 
przez dyrektorów szkół zastrzeżeń do ustaleń kontroli. W wyniku wskazanych powyżej 
kontroli nie podjęto także działań w celu wykreślenia szkół z ewidencji w trybie art. 83 
ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 283-322) 

2.8. W latach szkolnych 2010/2011–2013/2014 (do czasu kontroli), zgody MKiDN 
na zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a i 1b ustawy o systemie oświaty, wydano dla 
88 osób (w okresie wrzesień – grudzień 2010 r. - 12 osobom, styczeń – grudzień 
2011 r. - 27 osobom, styczeń – grudzień 2012 r.- 21 osobom, styczeń – grudzień 
2013 r. - 19 osobom, od stycznia 2014 r. 9 osobom). Zgody na podstawie art. 10 
ust. 9 Karty Nauczyciela wydano dla 542 osób (w okresie wrzesień – grudzień 2010 r. - 
48 osobom, styczeń – grudzień 2011 r. - 151 osobom, styczeń – grudzień 2012 r. - 168 
osobom, styczeń – grudzień 2013 r. - 166 osobom, od stycznia 2014 r. - 9 osobom). 

W związku z zastosowaniem wobec osób nieposiadających wymaganych kwalifikacji 
w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych trybu określonego 
w art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, mimo że przepis ten nie dotyczył nauczycieli 
ww. szkół, dyrektor CEA wyjaśnił, że MKiDN wydawał zgody na zatrudnianie nauczycieli 
bez kwalifikacji, ponieważ w niektórych regionach nie ma możliwości pozyskania osób 
legitymujących się pełnymi kwalifikacjami. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 127-128) 

2.9. CEA współdziałało z organami prowadzącymi szkoły w organizacji konkursów, 
przesłuchań, wystaw i innych imprez prezentujących osiągnięcia artystyczne uczniów, 
które zamieszczane były w kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez 
szkolnictwa artystycznego. Dyrektor CEA zatwierdzał regulaminy konkursów oraz 
powoływał przewodniczącego i członków jury. Organizator imprezy, na podstawie 
złożonego wniosku, mógł ubiegać się o przyznanie dofinansowania na organizację 
konkursu. Wsparcie finansowe dotyczyło głównie pokrycia kosztów honorarium, 
wyżywienia, noclegu i podróży jurorów, nagród rzeczowych lub finansowych, 
w mniejszym stopniu materiałów, promocji czy pozostałych usług. Pozostałe wydatki 
organizatorzy pokrywali ze środków własnych, stosując np. opłatę za uczestnictwo. 
Jednym z głównych kryteriów przyznania decyzji o dofinansowaniu imprezy przez CEA 
była popularność imprezy, zainteresowanie środowiska, która przekładało się na liczbę 
uczestników. Pozostałymi kryteriami było: zapotrzebowanie środowiska edukacyjnego 
na rozwój konkretnej specjalności bądź umiejętności, względy merytoryczne, liczba 
imprez o podobnej bądź identycznej tematyce.  

(dowód: akta kontroli, tom III str. 128-130) 

Dyrektorzy niepublicznych szkół uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach i naradach 
organizowanych przez CEA, dotyczących przede wszystkim zmian w szkolnictwie 
artystycznym, m.in.: szkoleniu w Dębicy dla dyrektorów szkół artystycznych z regionu 
rzeszowskiego i małopolskiego (3 kwietnia 2012 r.), warsztatach dla dyrektorów szkół 
muzycznych (25 października 2013 r.), spotkaniu dyrektorów szkół plastycznych 
(5 listopada 2013 r.), spotkaniu dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników sekcji szkół 
muzycznych (21 stycznia 2014 r.), spotkaniu dyrektorów szkół muzycznych z doradcami 
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metodycznymi (13 marca 2014 r.), spotkaniu dyrektorów szkół muzycznych (8 kwietnia 
2014 r.). 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 130-132) 

2.10. Dyrektor CEA poinformował, że w niepublicznych szkołach artystycznych 
o uprawnieniach szkół publicznych, realizujących kształcenie ogólne, analizuje się 
wyniki egzaminów zewnętrznych w porównaniu do wyników szkół publicznych. Według 
danych CEA szkoły niepubliczne osiągają wyniki zbliżone do wyników szkół 
publicznych, jednak liczba uczniów przystępujących do egzaminów jest niewielka. 

Wyniki przeprowadzonych przez Centrum w 2013 r. badań w zakresie kształcenia 
przedmiotów ogólnomuzycznych w szkołach wskazują, że w 90 najlepszych w Polsce 
szkołach muzycznych publicznych i niepublicznych znajdowało się 15 szkół 
niepublicznych, z czego 2 niepubliczne znalazły się w grupie sześciu najlepszych szkół.  

Uczniowie niepublicznych artystycznych szkół muzycznych uczestniczyli 
w przesłuchaniach, organizowanych przez CEA w celu badania poziomu kształcenia 
o zasięgu makroregionalnym (14 szkół), ogólnopolskim (7). Wśród laureatów 
ogólnopolskich przesłuchań w roku szkolnym 2013/2014 znalazły się następujące 
szkoły: w kategorii organów – II miejsce – Diecezjalna Szkoła Organistowska 
w Gliwicach, III miejsce – Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna Krakowie, perkusji – 
II miejsce – Szkoła Muzyczna II stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu, 
zespołów kameralnych – II miejsce – Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Tymbarku. Według informacji CEA w poprzednich latach udział szkół niepublicznych 
był znacznie mniejszy. 

Uczniowie niepublicznych artystycznych szkół plastycznych uczestniczyli w przeglądach 
CEA prac z rysunku, malarstwa i rzeźby o charakterze makroregionalnym 
i ogólnopolskim. Według punktacji etapu makroregionalnego z lat 2006/2007–
2012/2013 w grupie 60 najlepszych szkół, szkoły niepubliczne zajęły miejsca od 30 
do 60.  

W zakresie analizy funkcjonowania niepublicznych szkół artystycznych CEA opracowało 
m.in. zalecenia, wnioski i informacje, stosowane w badanym okresie: 

—  informację w sprawie niepublicznych szkół artystycznych, zawierająca wnioski, 
prognozy, zagrożenia odnośnie obecnego systemu funkcjonowania niepublicznych 
szkół artystycznych (31 grudnia 2008 r.), 

— propozycje usprawnienia nadzoru nad niepublicznymi szkołami artystycznymi, 
posiadającymi uprawnienia szkoły publicznej, w tym przeprowadzania wizytacji 
i badań oraz obiegu dokumentów (23 lutego 2009 r.), 

— ogólne uwagi i wnioski po przeprowadzonych wizytacjach i badaniach 
niepublicznych szkół artystycznych zawarte w rocznych sprawozdaniach z nadzoru 
pedagogicznego. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 137-138) 

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

1. Wizytatorzy CEA potwierdzili spełnianie w niepublicznych szkołach artystycznych 
o uprawnieniach szkół publicznych wszystkich warunków określonych w art. 7 
ust. 3 ustawy o systemie oświaty, mimo że w części szkół policealnych naruszono 
zasady określone w art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, tj. nie stosowano 
w pełni zasad klasyfikowania i promowania, określonych w rozporządzeniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

Przyczyną były m.in. niespójne uregulowania dwóch rozporządzeń wydanych przez 
ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego: § 6 ust. 2 rozporządzenia 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych szkół i placówek artystycznych95, stwierdzające możliwość promowania 
ucznia szkoły policealnej na semestr programowo wyższy oraz § 15 ust. 2 
rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych96, według którego 
semestralne promowanie słuchacza dopuszcza się jedynie w szkołach pomaturalnych, 
a nie w szkołach policealnych. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 264, 351; tom III str. 58,153-203, 248- 262,283) 

2. Centrum akceptowało prowadzenie kształcenia, przez część niepublicznych szkół 
artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych (trzech szkół policealnych 
kształcących w zawodzie plastyk i jednej muzycznej II stopnia), w tzw. systemie 
zaocznym (niestacjonarnym), odrębnym od kształcenia realizowanego w tygodniowym 
wymiarze godzin zajęć97 i niższym wymiarze obowiązkowych zajęć (tj. z naruszeniem 
art. 7 ust. 3 pkt 2 u.s.o.), co wyrażało się także udzielaniem tym szkołom dotacji na 
uczniów systemu zaocznego w kwocie niższej niż na uczniów systemu tzw. dziennego, 
jednocześnie prowadzonego w tych szkołach. W załącznikach do rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania 
w publicznych szkołach i placówkach artystycznych nie określono dla tych szkół 
ramowego planu nauczania tak jak w przypadku szkół pomaturalnych kształcących 
w systemie zaocznym, dla których określono ramowy plan nauczania w załącznikach 
nr 11 i 12 do ww. rozporządzenia.  

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 230-254; 262, 306-308, 351; tom III str. 51-58,153-203, 
222, 244-283) 

3. W latach szkolnych 2010/2011–2013/2014 funkcjonowała i posiadała uprawnienia 
szkoły publicznej szkoła kształcąca w zawodzie aktor, tj. zawodzie, który nie został 
określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Szkoła Aktorska Haliny 
i Jana Machulskich Przy Polskim Ośrodku ASSITEJ w Warszawie). 

Wizytatorzy CEA w ramach przeprowadzonej w szkole kontroli spełniania przez szkołę 
wymogów art. 7 ust. 3 u.s.o., której wyniki zostały opisane w protokole z dnia 23 maja 
2013 r., stwierdzili, że szkoła kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, co nie było zgodne ze stanem faktycznym, a także nie 
odnieśli się do spełniania przez szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 
pkt 2 i 5 ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 347-369) 

4. W 10 na 18 analizowanych protokołów kontroli wizytatorzy w trakcie kontroli szkół 
egzekwowali stosowanie w niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach 
szkół publicznych arkuszy organizacyjnych szkół. Egzekwowanie od dyrektorów tych 
szkół arkuszy organizacyjnych przez organ nadzoru pedagogicznego nie miało 
podstawy prawnej, ponieważ obowiązek opracowania arkusza organizacyjnego szkoły 
dotyczy dyrektorów publicznych szkół artystycznych zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych 
szkół i placówek artystycznych (obowiązek ten wynika z § 12 ramowego statutu 
publicznej szkoły artystycznej, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia), które 
nie stosuje się do szkół niepublicznych, w tym niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 142-282, tom III str. 123-124) 

                                                      
95  Dz. U. z 2012 r. poz. 377. 
96  Dz. U. Nr 65, poz. 400, ze zm. Rozporządzenie zwane dalej rozporządzeniem MKiDN z dnia 8 kwietnia 2008 r. 
97 Prowadzonego w formie tzw. konsultacji w soboty i niedziele. 
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5. Zalecenie pokontrolne wizytatora CEA, zobowiązujące nauczyciela szkoły 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej (Niepublicznej Szkoły Muzycznej I 
stopnia Res Facta Musica w Nidzicy) do uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych nie 
było prawidłowe, ponieważ, w myśl art. 91b ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, art. 10 ust. 
3 ww. ustawy nie jest stosowany do nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 6 u.s.o. do nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej ma odpowiednie zastosowanie art. 7 ust. 1a, 1ba i 1d 
KN. W świetle art. 7 ust. 1ba u.s.o. do tego nauczyciela mają zastosowanie przepisy 
art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela. Ponadto przepisy Karty Nauczyciela, które 
stosują się do nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 
zgodnie z 91b ust. 2 KN, nie wymieniają tego przepisu wśród mających zastosowanie 
wobec nauczycieli tych szkół. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 142-144, tom III str. 124) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność CEA w badanym obszarze. 

3. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją 
niepublicznych szkół artystycznych oraz nadawaniem 
im uprawnień szkoły publicznej 

3.1. W latach szkolnych 2010/2011–2013/2014 Centrum prowadziło ewidencję 
niepublicznych szkół artystycznych, do której prowadzenia zobowiązany był minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 82 
ust. 1a ustawy o systemie oświaty.  

Dyrektor CEA prowadził ewidencję niepublicznych szkół artystycznych na podstawie 
zgody wydanej 4 listopada 2008 r. przez dyrektora DEK do dokonywania wszelkich 
czynności związanych z wpisem oraz wykreśleniem z ewidencji niepublicznych szkół 
artystycznych. 

Do 31 grudnia 2012 r. wpisów do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, zmian 
danych we wpisie oraz wykreśleń z ewidencji, dokonywał dyrektor CEA. Zaświadczenia 
wydawane były na drukach CEA i podpisywane przez dyrektora CEA. Od 1 stycznia 
2013 r. zaświadczenia o wpisie lub o zmianie danych we wpisie oraz decyzje 
o wykreśleniu z ewidencji były podpisywane przez Ministra lub upoważnionego przez 
niego dyrektora DEK. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 59,80-84) 

3.2. W CEA zadania związane z prowadzeniem ewidencji niepublicznych szkół 
artystycznych były realizowane przez pracownika CEA zatrudnionego na samodzielnym 
stanowisku ds. niepublicznych szkół artystycznych (zgodnie z § 13 regulaminu 
organizacyjnego CEA).  

Ewidencja niepublicznych szkół artystycznych była prowadzona przez CEA w formie 
papierowej i elektronicznej. Akta/dokumentacja niepublicznych szkół artystycznych 
(wpisanych lub wykreślonych z ewidencji) znajdowały się w CEA. 

Centrum posiadało procedury określające zasady i tryb dokonywania wpisu 
niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji i wykreślania z ewidencji oraz 
prowadzenia nadzoru nad niepublicznymi szkołami artystycznymi nieposiadającymi 
uprawnień szkoły publicznej, a także określające zasady i tryb realizacji wniosku 
niepublicznej szkoły artystycznej o nadanie uprawnień szkoły publicznej. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 1-7, tom III str. 1-6,64-79,85-101) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.3. Na dzień 1 lutego 2014 r. w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 
prowadzonej przez CEA wpisanych było ogółem 319 szkół, tj. o 33 więcej aniżeli 
1 września 2010 r. (286). W okresie od 1 września 2010 r. do 8 kwietnia 2014 r.: 

— wydano 105 zaświadczeń o wpisie do ewidencji, 

— dokonano 210 zmian we wpisie w ewidencji, z tego 112 w formie aneksów do 
zaświadczeń o wpisie, które podpisywał dyrektor CEA, a 98 w formie zaświadczeń 
o zmianie danych we wpisie, które podpisywał minister, 

— nadano uprawnienia szkoły publicznej 28 szkołom, wszystkie decyzje o nadaniu 
danej szkole uprawnień szkoły publicznej wydał Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

W analizowanym okresie nie wystąpiły przypadki: wpisania do ewidencji szkół 
artystycznych niepublicznych internatów szkół lub niepublicznych placówek 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania 
nauki poza miejscem stałego zamieszkania (niepublicznych burs), odmowy wpisania do 
ewidencji szkoły artystycznej, cofnięcia szkole uprawnień szkoły publicznej. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 7-8) 

Od 25 lutego 2013 r. do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych wpisywano 
zespoły szkół. Do 14 kwietnia 2014 r. wpisano 20  zespołów (w tym dwa wykreślono). 
Szkoły wchodzące w skład zespołów zostały wcześniej oddzielnie wpisane do ewidencji 
niepublicznych szkół artystycznych, a część z nich posiadała również oddzielnie 
uprawnienia szkoły publicznej. 

(dowód: akta kontroli, tom III str. 85-101) 

W analizowanym okresie z ewidencji niepublicznych szkół artystycznych wykreślono 72 
szkoły. W 42 przypadkach wykreśleń dokonywał dyrektor CEA. Dyrektor informował 
pisemnie osoby prowadzące szkoły, powołując się na art. 83 ustawy o systemie 
oświaty, że szkoła została wykreślona z ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. 
W pozostałych 30 przypadkach wykreśleń dokonywał Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w formie decyzji administracyjnej. Szczegółowym badaniem objęto sześć 
losowo wybranych przypadków wykreśleń szkół z ewidencji niepublicznych szkół 
artystycznych, z tego czterech dokonanych przez Ministra oraz dwóch przez dyrektora 
CEA. Ustalono, że wykreśleń tych dokonywano na pisemne wnioski osób prowadzących 
szkoły, średnio po upływie 44 dni od dnia złożenia wniosku. Wnioskodawcy uzasadniali 
swe wnioski, m.in.: brakiem naboru do szkoły, złą sytuacją finansową, likwidacją organu 
prowadzącego oraz nagłą zmianą sytuacji rodzinnej. Decyzje Ministra zawierały 
elementy określone w art. 107 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego98.  

(dowód: akta kontroli, tom III str. 9-40) 

3.4. Na podstawie wybranej losowo próby dokumentacji 20 szkół ustalono, że wpisów 
do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dokonywano w terminie określonym 
w art. 82 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, tj. w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku 
o wpis. Wnioski te (20) zostały złożone do CEA, z tego dziewięć złożono 
za pośrednictwem MKiDN. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji przekazywano osobom 
zgłaszającym, a kopie zaświadczeń organowi podatkowemu. W przypadku szkół 
artystycznych realizujących kształcenie ogólne zaświadczenia o wpisie przekazywano 
również właściwym kuratorom oświaty. Zgłoszenia zawierały dane określone w art. 82 
ust. 2 ustawy o systemie oświaty, a zaświadczenia o wpisie dane określone w art. 82 
ust. 3a ww. ustawy. 

Decyzje o nadaniu niepublicznej szkole artystycznej uprawnień szkoły publicznej były 
wydawane przez Ministra po stwierdzeniu, że szkoła spełnia warunki określone w art. 7 

                                                      
98  Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm. Ustawa zwana dalej: K.p.a. 
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ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej 
kształcenie ogólne – także po przedstawieniu przez osobę prowadzącą pozytywnej 
opinii właściwego kuratora oświaty. Decyzje o nadaniu uprawnień zawierały dane 
określone w art. 107 K.p.a. 

(dowód: akta kontroli, tom III str.11-14) 

3.5. W latach szkolnych 2010/2011–2013/2014 kuratorzy oświaty wydali 11 opinii 
w sprawach stwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy 
o systemie oświaty, z tego dziewięć pozytywnych oraz dwie negatywne. W przypadku 
jednej ze szkół ostateczna ocena pozytywna była poprzedzona dwiema opiniami 
negatywnymi. 

 (dowód: akta kontroli, tom III str. 11-14, 82-83) 

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

1. Do końca 2012 r. dyrektor CEA, po rozpatrzeniu wniosków osób prowadzących 
o wykreślenie z ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, nie przekazywał sprawy 
do MKiDN w celu wydania decyzji administracyjnej w trybie K.p.a., lecz informował 
pisemnie osoby prowadzące, że szkoła została wykreślona z ewidencji niepublicznych 
szkół artystycznych. Działanie takie było niezgodne z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty. 

 (dowód: akta kontroli, tom III str. 15-21,34-37,62-63) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność CEA w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli99, wnosi o: 

1) równe traktowanie szkół danego typu w zakresie udzielania im dotacji, niezależnie 
od struktury organizacyjnej szkoły, zawodu i formy kształcenia, czy też 
występowania u uczniów stwierdzonych niepełnosprawności, 

2) egzekwowanie od szkół rozliczeń dotacji, zawierających wszystkie elementy 
wymagane rozporządzeniem w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych, 

3) obliczanie wysokości dotacji na podstawie rzeczywistej liczby uczniów, tj. w sposób 
zgodny z art. 90 ust. 4b i 4c ustawy o systemie oświaty oraz § 2 rozporządzenia 
w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych, 

4) przestrzeganie procedury postępowania określonej w § 6 ust. 3 i 4 oraz 
§ 7 rozporządzenia w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych, w przypadku 
zakwestionowania prawidłowości danych wykazanych w rozliczeniach dotacji, 

5) podjęcie działań w celu zapewnienia, przy zachowaniu zagwarantowanej prawem 
autonomii szkół niepublicznych, prawidłowego egzekwowania przez wizytatorów 
CEA spełniania przez niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół 
publicznych wszystkich warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty. 

 

                                                      
99  Dz. U. z 2012 r. poz.82, ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Lublin, dnia 23 maja 2014 r. 
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