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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/092 — Funkcjonowanie świetlic szkolnych. 

Okres objęty kontrolą Od 1 września 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 13 stycznia 2017 r.1.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Janusz Gosik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/140/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa w Kurowie im. Ks. Grzegorza Piramowicza (dalej: Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Panecka — dyrektor Szkoły Podstawowej w Kurowie im. Ks. Grzegorza 
Piramowicza (dalej: dyrektor). 

(dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie2 Najwyższej Izby Kontroli organizacja zajęć świetlicowych w Szkole 
zapewniała właściwą opiekę nad uczniami.  

Szkoła nie utworzyła grup wychowawczych uwzględniających potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów. W Szkole rozpoznawano potrzeby 
edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów w sposób udokumentowany 
dopiero od roku szkolnego 2016/2017. Przydzielania uczniów do grup świetlicowych 
dokonywano, biorąc pod uwagę przede wszystkim klasę do której uczęszczali, plan 
zajęć lekcyjnych, godziny przywozu i odwozu autobusami szkolnymi. 

W Szkole funkcjonowały od 18 kwietnia 2016 r.  procedury w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniom zapisanym do świetlicy (w tym odprowadzania ich z i do 
autobusu szkolnego), związane z przekazywaniem opieki nad uczniami, którzy 
po zakończonych lekcjach udają się do świetlicy, jak również ze świetlicy na lekcje. 
Pod opieką jednego nauczyciela podczas zajęć, w analizowanych okresach, 
nie pozostawało więcej niż 25 uczniów.  

Dyrektor sprawował nadzór pedagogiczny nad świetlicą poprzez obserwację zajęć 
prowadzonych w świetlicy oraz kontrolę dzienników zajęć świetlicowych. Ustalenia 
ze sprawowanego nadzoru wykorzystywano do poprawy funkcjonowania świetlicy. 

Szkoła nie podjęła działań mających na celu uwzględnienie w organizacji 
prowadzonych zajęć świetlicowych postanowień art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty3, zmienionego z dniem 4 czerwca 

                                                      
1 Do celów porównawczych badaniem kontrolnym objęto także dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 
2013/2014 oraz wybrane dane liczbowe od 2011 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej wg proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. Zwana dalej ustawą o systemie oświaty. 
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2014 r.4. Zmiana statutu dokonana w listopadzie 2016 r. uwzględniała zapisy 
zmienionego art. 67 ust. 4 tej ustawy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja zajęć świetlicowych pod względem zapewnienia 
właściwej opieki nad uczniami 

1.1. Liczba uczniów Szkoły w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 
(według stanu na 30 września) wynosiła odpowiednio: 347, 387 i 347 (w tym  
z klas I- III: 188, 209 i 181). Liczba uczniów dowożonych wynosiła odpowiednio 
w ww. latach: 141, 157 i 129 (z klas I-III: 64, 86, 69).  

Do świetlicy zapisanych było odpowiednio w kolejnych latach szkolnych: 246, 264 
i 232 uczniów (w tym z klas I-III: 152, 184, 152), podzielonych na 18, 19 i 16 grup. 
Uczniowie pozostawali pod opieką 22, 29 i 21 nauczycieli i wychowawców, 
zatrudnionych odpowiednio na 4,23, 3,92 i 5,35 etatu. 

W roku szkolnym 2014/2015 świetlica szkolna funkcjonowała w godzinach 
7.00-15.00, a od 2015/2016 w godzinach od 7.00 do 16.00. W badanym okresie 
zajęcia lekcyjne odbywały się w godzinach 8.00-14.25.  

Zajęcia świetlicowe nie kończyły się przed godzinami odjazdów autobusu szkolnego. 

W latach objętych kontrolą do dyrektora Szkoły nie wpłynęła żadna skarga 
dotycząca funkcjonowania świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 66, 414) 

Analiza dzienników zajęć świetlicy wykazała, że do dzienników zajęć świetlicy 
szkolnej prowadzonych w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 (po 7 dzienników 
w każdym roku szkolnym) wpisywano łącznie do 42 uczniów tj. średnio 35 uczniów 
w roku szkolnym 2014/2015, 38 uczniów w roku 2015/2016 i 33 uczniów w roku 
szkolnym 2016/2017.  

Dyrektor wyjaśniła, że postępowano tak z powodów praktycznych. Chodziło o to, 
że gdyby były stałe grupy na wszystkich godzinach świetlicowych, Szkoła 
prowadziłaby dzienniki dla grup o liczebności nieprzekraczającej 25 uczniów. 
W związku z tym, że i tak grupy na zajęciach najczęściej były łączone, wpisywano 
do dzienników maksymalną możliwą liczbę uczniów z danych klas. 

 (dowód: akta kontroli, str. 5 , 126-128, 414-418, 431-432, 447, 460, 474, 488-490)  

1.2. Przyjęte założenia organizacyjne dotyczące pracy świetlicy uregulowane zostały 
w niżej wymienionych aktach prawa wewnętrznego: 

—  statut Szkoły (z 8 marca 2010 r., ujednolicony 17 marca 2016 r. oraz zmieniony 
24 listopada 2016 r.), 

—  regulaminy pracy świetlicy: z 2010 r. oraz z 18 kwietnia 2016 r. (obowiązujący 
z tym dniem). 

Statut z 8 marca 2010 r. określał, że świetlica organizuje i sprawuje opiekę nad 
dziećmi dowożonymi  oraz uczniami zgłoszonymi przez rodziców (§ 7 i § 30).  

Zmieniony statut z 24 listopada 2016 r. określał w § 7 ust. 2, że: Szkoła zapewnia 
zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy przebywają w szkole przed lekcjami lub 
pozostają dłużej po zakończonych zajęciach ze względu na: czas pracy rodziców, 

                                                      
4 Na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 642). 
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organizację dojazdu i inne sytuacje wymagające zapewnienia opieki w szkole. 
W § 7 ust. 2a określono, że grupa świetlicowa nie może liczyć więcej niż 25 
uczniów. Zgodnie z § 22 ust. 5 dyrektor szkoły wyznaczał osoby odpowiedzialne za 
bezpieczne przyprowadzenie uczniów z autobusu do szkoły oraz ze szkoły do 
autobusu po zakończonych zajęciach. Według § 22 ust. 6-8 statutu dzieci do 7 roku 
życia mogą być odbierane ze szkoły tylko przez rodziców/prawnych opiekunów, 
osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców lub, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, osoby powyżej 13 roku życia upoważnione przez rodziców. Dzieci 
powyżej 7 roku życia do ukończenia pierwszego etapu edukacyjnego, na podstawie 
pisemnej zgody rodziców (złożonej wychowawcy klasy), mogą po skończonych 
zajęciach samodzielnie opuścić szkołę. 

Według rozdziału I pkt 1 regulaminu pracy świetlicy, obowiązującego w okresie 
objętym kontrolą do 17 kwietnia 2016 r., celem świetlicy było zapewnienie opieki 
uczniom przed i po lekcjach. W regulaminie pracy świetlicy z 18 kwietnia 2016 r., 
w § 1 ust. 3 był zapis, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, od momentu 
wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby upoważnione, 
ponosi wychowawca świetlicy (w regulaminie z 2010 r. nie określono bezpośrednio 
odpowiedzialności wychowawcy w tym zakresie).  

 (dowód: akta kontroli, str. 9-70) 

Opracowanie planu pracy świetlicy należało do obowiązków zespołu wychowawców 
świetlicy. W dokumentacji Szkoły nie określono terminu sporządzenia planu. Plany 
przedkładano na początku roku szkolnego dyrektorowi Szkoły bez dat sporządzenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 168-190, 489) 

Zasady informowania o nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych i jej 
usprawiedliwiania oraz odbierania dziecka ze świetlicy zawarte zostały we wzorach 
kart zgłoszenia dziecka do świetlicy, obowiązujących od roku szkolnego 2016/2017. 
W karcie została zawarta informacja, że rodzic przyjmuje do wiadomości, 
że o zwolnieniach z zajęć świetlicowych decydują rodzice/opiekunowie prawni 
dziecka, którzy powiadamiają wychowawców świetlicy o zwolnieniu w danym dniu 
wyłącznie w formie pisemnej. W kwestii odbierania dziecka ze świetlicy, na kartach 
zapisano, że dzieci są odbierane ze świetlicy osobiście przez rodziców/opiekunów 
prawnych lub osoby upoważnione zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 129-140) 

Zasady przyjmowania (zapisywania) uczniów do świetlicy szkolnej zostały określone 
w § 2 i 6 regulaminu pracy świetlicy z 18 kwietnia 2016 r. Stanowiły one, 
że ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I-VI, którzy zostali przyjęci 
na podstawie wypełnionych przez rodziców kart zgłoszenia dziecka do świetlicy. 
Na lata szkolne 2015/2016-2016/2017 opracowane zostały zasady rekrutacji 
do świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 66-70, 141) 

W związku ze zmianą art. 67 ustawy o systemie oświaty, dokonaną z dniem 
4 czerwca 2014 r., nie dokonano zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu świetlicy.  

(dowód: akta kontroli, str. 26-45, 489) 

Szkoła przyjęła procedury zgłaszania i przyjmowania dziecka do świetlicy 
w zasadach rekrutacji do świetlicy szkolnej. Według ww. zasad do świetlicy szkolnej 
przyjmowano wszystkie chętne dzieci z klas I-VI, na podstawie wypełnionych przez 
rodziców kart zgłoszenia dziecka oraz dzieci objęte dowozem autobusami 
szkolnymi.  
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(dowód: akta kontroli, str. 141) 

W kartach zgłoszenia dziecka określono zasady przyprowadzania i odbierania 
dzieci5, a także zwalniania z uczestnictwa w  zajęciach świetlicowych. W Szkole 
prowadzono również zeszyty zwolnień dzieci przez rodziców (w świetlicy 
i sekretariacie). 

(dowód: akta kontroli, str. 129-140, 336-343) 

Szkoła nie przyjęła procedury badania oczekiwań rodziców w zakresie form 
spędzania przez dziecko czasu w świetlicy i nie prowadziła takich badań. Natomiast 
zbierano od rodziców opinie ustne i w związku z tymi opiniami dokonano wydłużenia 
czasu pracy świetlicy do godziny 16.00 od 1 września 2015 r. Na początku roku 
szkolnego 2016/2017 przeprowadzono diagnozę potrzeb edukacyjnych, 
rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów korzystających z zajęć 
świetlicowych. 

Dyrektor wyjaśniła, że nie prowadzono badań ankietowych rodziców, natomiast 
zbierano od rodziców informacje co do oczekiwanego czasu pracy świetlicy. 
Ponadto w roku szkolnym 2016/2017, oprócz koła języka angielskiego, na prośbę 
rodziców uczniów klasy 3c, wprowadzono w ramach świetlicy dodatkową jedną 
godzinę zajęć z języka angielskiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 142-167, 488-489) 

Na podstawie badania bezpośredniego wybranej próby dokumentacji, związanej 
z przyjmowaniem dzieci do świetlicy, stwierdzono, że w badanym okresie nie było 
przypadków odmowy przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej. 

Szkoła wymagała od rodziców we wnioskach o przyjęcie dziecka do świetlicy 
(kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy) na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 
podania m.in. informacji o stanie zdrowia dziecka. W karcie zgłoszenia, według 
obowiązującego wówczas wzoru, nie zamieszczono informacji o zgodzie/braku 
zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych6. 

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (zwane dalej: kartami) na rok szkolny 
2014/2015 i 2015/2016 były sporządzone według tego samego wzoru. Wzór ten 
zawierał następujące elementy: dane osobowe dziecka i rodziców, określenie przez 
rodzica godzin przebywania dziecka w świetlicy, określenie osób upoważnionych 
do odbioru dzieci ze świetlicy, ewentualne oświadczenie rodzica o zgodzie 
na samodzielny powrót dziecka do domu, dodatkowe informacje o dziecku (stan 
zdrowia, alergie itp.). Następnie oświadczenie o przyjęciu do wiadomości 
przez rodzica, że: dziecko można zwolnić z zajęć w świetlicy jedynie w formie 
pisemnej, nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą przybycia do świetlicy, dzieci 
mogą być wydawane jedynie rodzicom lub osobom upoważnionym do ich odbioru, 
samodzielnie może opuścić świetlicę tylko dziecko posiadające pisemną zgodę 
rodziców, dzieci mające dodatkowe zajęcia pozalekcyjne będą wypuszczane ze 
świetlicy na czas ich odbywania, a także rodzice są zobowiązani do przestrzegania 
godzin otwarcia świetlicy szkolnej. 

Karty na rok szkolny 2016/2017 sporządzono według nowego wzoru, który zawierał: 
dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych, informacje o pracy 
zawodowej, numery telefonów kontaktowych do rodziców, oświadczenie o formie 

                                                      
5 Dzieci są odbierane ze świetlicy osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione 
zgłoszone pisemnie wychowawcom; […] z zachowaniem godzin otwarcia świetlicy: od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00-16.00, jak również godzin zadeklarowanych przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka. 
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 922. Zwana dalej: ustawą o ochronie danych osobowych. 
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zatrudnienia, określenie godzin przebywania dziecka w świetlicy w kolejnych dniach 
tygodnia, pisemne upoważnienie innych osób do odbioru dziecka ze świetlicy, 
oświadczenie o ewentualnej zgodzie na opuszczenie świetlicy i samodzielny powrót 
dziecka do domu, upoważnienie dziecka do wyjścia ze świetlicy na dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne. Następnie oświadczenie/zobowiązanie o tym, że: podane 
dane są zgodne ze stanem faktycznym, rodzic zapoznał się z regulaminem pracy 
świetlicy i zobowiązuje się go respektować, zobowiązuje się do punktualnego 
odbierania dziecka ze świetlicy, a także o wyrażeniu przez rodzica zgody 
na wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku w procesie rekrutacji 
do świetlicy oraz w ewidencji szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. W kolejnym punkcie karty znajdowało się oświadczenie rodzica 
o przyjęciu do wiadomości, że: dziecko można zwolnić z zajęć w świetlicy jedynie 
w formie pisemnej, nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą przybycia do świetlicy, 
dzieci mogą być wydawane jedynie rodzicom lub osobom upoważnionym do ich 
odbioru, samodzielnie może opuścić świetlicę tylko dziecko posiadające pisemną 
zgodę rodziców, dzieci mające dodatkowe zajęcia pozalekcyjne będą wypuszczane 
ze świetlicy na czas ich odbywania, rodzice są zobowiązani do przestrzegania 
godzin otwarcia świetlicy szkolnej, a także o nierespektowaniu przez nauczycieli 
ustnych informacji przekazywanych przez rodziców za pośrednictwem uczniów.  

(dowód: akta kontroli, str. 126-140, 489) 

Szkoła działała w systemie dwuzmianowym, w związku z czym uczniowie Szkoły 
przebywali w świetlicy w różnych porach dnia (rano i po południu). System 
dwuzmianowy nie miał wpływu na badanie oczekiwań rodziców uczniów zapisanych 
do świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 403-412) 

1.3. Porównanie planu pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 z planem 
obowiązującym w roku 2013/2014 wykazało, że oba były sporządzone według tego 
samego schematu (podział zadań w poszczególnych miesiącach roku szkolnego). 
Plan na rok szkolny 2015/2016 w 53% zawierał analogiczną tematykę, co plan na 
rok 2013/2014 w zakresie odnoszącym się do stałych elementów roku, takich jak: 
pory roku, święta oraz tradycje. 

Badanie planu pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 wykazało, że: 

—  nie uwzględniał on zróżnicowania uczniów i podziału na grupy, 

—  nie uwzględniał możliwości organizowania przez szkołę nauki w świetlicy języka 
obcego nowożytnego,  

—  nie zawierał sposobów realizacji przyjętych celów, nie określał wskaźników, 
pozwalających stwierdzić, które cele zawarte w planie zostały zrealizowane, 
a spodziewane rezultaty osiągnięte, 

—  nie określał kiedy sporządzono plan oraz kto, kiedy i w jakiej formie 
go zatwierdził. 

W załączniku do planu zawarto ogólne cele i zadania zajęć wychowawczo-
dydaktycznych w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 168-189) 

1.4. W roku szkolnym 2014/2015 wychowawcy świetlicy pracowali na 2,5 etatu, 
w 2015/2016 — na 3 etatach i w 2016/2017 — 3,5 etatu. Łączny tygodniowy wymiar 
czasu pracy w godzinach wynosił: w roku szkolnym 2014/2015 — 65, 2015/2016 — 
78, i w 2016/20170020— 91. Ogółem łączny tygodniowy wymiar czasu pracy 
w godzinach wynosił 234. 
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W świetlicy w latach szkolnych 2011/2012 - 2016/2017 pracowało pięć 
wychowawczyń, w tym dwie przez cały ten okres, jedna przez cztery lata, jedna 
przez trzy lata i jedna przez rok. 

 (dowód: akta kontroli, str. 199-200) 

Dodatkowo, poza wychowawcami, zadania opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy 
wykonywali w kolejnych ww. trzech latach szkolnych nauczyciele przedmiotów — 
odpowiednio: 18, 26 i 17. Szkoła nie zatrudniała asystentów wychowawcy świetlicy.  

 (dowód: akta kontroli, str. 201-217) 

Badanie udziału zajęć prowadzonych przez wychowawców oraz innych nauczycieli 
w miesięcznym czasie pracy świetlicy przeprowadzono na przykładzie kwietnia roku 
szkolnego 2015/2016. Analiza wykazała, że zajęcia w świetlicy prowadzone były 
we wszystkie robocze dni tygodnia, w godzinach od 7.00 do 16.00. Łączna liczba 
godzin pracy w świetlicy w kwietniu 2016 r. wyniosła 189, a łączny czas pracy 
w świetlicy wszystkich nauczycieli wyniósł 551 godzin i 5 minut. Nauczyciele 
wychowawcy przepracowali w miesiącu objętym badaniem 349 godzin i 50 minut 
(63,5%), a pozostali nauczyciele 201 godzin i 15 minut (36,5%). 

(dowód: akta kontroli, str. 218) 

Dyrektor wyjaśniła, że obsada kadrowa świetlicy w roku 2015/2016 zapewniłaby 
opiekę nad całością uczniów zapisanych do świetlicy, którzy by do niej regularnie 
uczęszczali. Stwierdziła, że ma możliwości (faktyczne i prawne), aby w ciągu roku 
szkolnego dokonać zwiększenia liczby etatów, w sytuacji gdy do świetlicy zaczęłoby 
uczęszczać więcej uczniów niż dotychczasowa faktyczna frekwencja. Ponadto 
dodała, że opracowanie arkusza organizacyjnego w terminie do 30 kwietnia danego 
roku szkolnego nie utrudnia organizowania pracy świetlicy, bo Szkoła przeprowadza 
rozeznanie podczas zebrań z rodzicami w marcu lub kwietniu, ile dzieci będzie 
korzystało ze świetlicy i wstępnie, w jakich godzinach. 

(dowód: akta kontroli, str. 490-491) 

1.5. Pomieszczenia świetlicy obejmowały salę nr 22 o powierzchni 61,56 m² oraz 
salkę do zabaw ruchowych nr 36 o powierzchni 47,6 m². Ponadto wykorzystywano 
sale lekcyjne o średniej powierzchni 48 m² każda. Na cele świetlicowe, zdaniem 
dyrektora Szkoły, można wykorzystać salę gimnastyczną o powierzchni 242 m², 
korytarz o powierzchni 131 m² i siłownię o powierzchni 74 m².  
Aby dojść do sali nr 22 z holu głównego, należało zejść klatką schodową, pokonując 
na wprost siedem stopni schodowych w dół na poziom korytarza na parterze 
(poziom gruntu otaczającego szkołę) oraz kolejne 11 stopni, aby zejść na poziom 
salki nr 36. W drzwiach wejściowych do sal świetlicowych nie zamontowano progów. 
W sali nr 22 wyodrębniano strefę porządkową, strefę kręgu i zabawy wyposażoną 
w miękki dywan, strefę nauki, gier i zabaw stolikowych (stoliki i krzesełka), strefę 
wystawy (miękka tablica) oraz strefę nauczyciela (z biurkiem). 
W sytuacji, gdy dzieci nie mieściły się w salach świetlicy, zajęcia odbywały się 
w salach lekcyjnych klas I-III (nr 26, 27, 28, 29), usytuowanych na parterze Szkoły 
i na piętrze (nr 16), gdzie znajdowały się odpowiednie do wieku dzieci stoliki 
i krzesełka, dywany oraz zabawki. Dzieci starsze miały zajęcia w innych salach. 

 (dowód: akta kontroli, str. 7, 219-227, 485) 

1.6. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w projektach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 2014 r. — 169.500 zł, 
2015 r. — 187.350 zł, 2016 r. — 185.112 zł. Organ prowadzący zatwierdził plany 
w kwotach: 2014 r. — 167.500 zł, 2015 r. — 173.350 zł, 2016 r. — 179.112 zł. 
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W odniesieniu do planowanych i zatwierdzonych przez organ prowadzący wydatków 
Szkoły, które w kolejnych latach wynosiły: 2014 r. — 3.549.064 zł, 2015 r. — 
3.666.412 zł, 2016 r. — 3.757.596 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 
stanowiły odpowiednio 4,8%, 5,1%, 4,9%. Plany finansowe po zmianach, 
zatwierdzone przez organ prowadzący, określały wydatki Szkoły na poziomie: 2014 r. 
- 3.485.468 zł, 2015 r. - 3.631.742 zł, 2016 r. - 3.598.704 zł; w tym wydatki na 
funkcjonowanie świetlicy odpowiednio: 2014 r. - 140.620 zł, 2015 r. - 146.371 zł, 
2016 r. - 179.112 zł. 

Szkoła zrealizowała wydatki w kolejnych latach w wysokości: 2014 r. - 3.479.217 zł, 
2015 r. - 3.586.865 zł, 2016 r. (do 30 września) - 2.589.804 zł, w tym wydatki na 
funkcjonowanie świetlicy wyniosły: 2014 r. - 140.114 zł, 2015 r. - 144.789 zł, 2016 r. 
- 119.101 zł. Stanowiło to odpowiednio w kolejnych latach: 4,0%, 4,0%, 4,6%. 

W planach finansowych Szkoły wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 
klasyfikowano w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85401 
klasyfikacji budżetowej (Świetlice szkolne). 

 (dowód: akta kontroli, str. 242-243) 

Dyrektor przedkładała materiały planistyczne Szkoły na dany rok budżetowy 
do głównego księgowego Gimnazjum w Kurowie, zajmującego się przygotowaniem 
planów finansowych szkół Gminy Kurów.  

Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata 2014-2016 sporządzane 
były przez głównego księgowego i zatwierdzone w oparciu o zarządzenia Wójta 
Gminy Kurów. Materiały planistyczne obejmowały wysokość środków na remonty, 
materiały i wyposażenie, środki dla stołówki oraz pozostałe. Ponadto zawierały m.in. 
informacje o liczbie emerytowanych nauczycieli i pracowników administracyjnych, 
planowanych odpraw dla nauczycieli, bądź planowanych urlopach dla poratowania 
zdrowia. 

 (dowód: akta kontroli, str. 291-298) 

Wyłącznym źródłem finansowania świetlicy szkolnej w okresie objętym kontrolą były 
środki przekazywane przez organ prowadzący Szkołę. Rodzice uczniów nie ponosili 
żadnych opłat z tytułu uczęszczania ich dzieci do świetlicy, ani też nie dokonywali 
dobrowolnych wpłat na rachunek rady rodziców z tego tytułu. 

W kartach uczestnika świetlicy z 2016 r., na podstawie których dokonywano 
rekrutacji uczniów do świetlicy na rok szkolny 2016/2017 (w badanej próbie 
dokumentacji) nie formułowano jakichkolwiek deklaracji odnośnie wnoszenia opłat 
na rzecz funduszu związanego z wydatkami świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 129-140, 313, 488-493) 

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

1. We wzorze karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na lata 2014/2015 i 2015/2016 
zawarte było m.in. pytanie o stan zdrowia dziecka, brak było jednak oświadczenia 
o wyrażeniu przez rodziców zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych. Dyrektor wyjaśniła, że wzór karty był opracowany 
przez poprzednie kierownictwo szkoły. 

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole opracowano na kolejny rok szkolny nowy 
wzór karty, zawierający oświadczenie rodziców o zgodzie na wykorzystywanie 
danych zawartych w karcie w procesie rekrutacji do świetlicy oraz ewidencji szkoły 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapis ten nie zawierał formuły 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami ustawy 
o ochronie danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 126-140, 489) 

2. W Szkole nie zapewniono odpowiedniej liczby pomieszczeń świetlicowych, 
wykorzystując do tego celu sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia szkoły.  

Z zestawienia liczby uczniów przebywających w dniu 21 grudnia 2016 r. w świetlicy 
wynika, że od godziny 13.00 do 14.00 w zajęciach uczestniczyło 68 uczniów. 
Powierzchnia przypadająca w dwóch głównych pomieszczeniach przeznaczonych 
na zajęcia świetlicowe wynosiła w tym czasie 1,6 m2 na jedno dziecko. 

W wyjaśnieniu dyrektor potwierdziła, że sale świetlicowe były niewystarczające 
na przyjęcie wszystkich zapisanych do świetlicy uczniów. W przypadku zwiększonej 
liczby dzieci w świetlicy na zajęcia świetlicowe wykorzystywano sale lekcyjne 
uczniów klas I-III znajdujących się na parterze budynku szkoły oraz sale lekcyjne dla 
uczniów klas IV-VI na I lub II piętrze. 

(dowód: akta kontroli, str. 5-7, 219-227, 488-491) 

3. Na parterze Szkoły przy wejściu na schody znajdowały się metalowe kraty 
zamykające obie istniejące klatki schodowe. Kraty te posiadały prowadnice przy 
podłodze wystające na wysokość 5 cm nad podłogą. Prowadnice te nie zostały 
zabezpieczone, w sposób eliminujący ewentualność potknięcia się o nie. Zdaniem 
NIK, mogło to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia dzieci. 

Dyrektor wyjaśniła, że nie było przypadków zranienia się dziecka w wyniku 
potknięcia o prowadnice przypodłogowe krat zabezpieczających i w związku z tym 
nie zabezpieczano ich w szczególny sposób.  

(dowód: akta kontroli, str. 219-221, 488-493) 

W Szkole określono zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników 
zajęć świetlicowych oraz zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów 
po ich zakończeniu. Nie badano oczekiwań rodziców związanych z zajęciami 
świetlicowymi. Powierzchnia dwóch głównych sal świetlicowych była 
niewystarczająca w stosunku do wszystkich zapisanych do świetlicy uczniów.  

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1. Szkoła nie określiła zasad diagnozowania potrzeb uczniów, rozpoznawania ich 
zainteresowań i ustalania zajęć zapewniających ich prawidłowy rozwój fizyczny oraz 
kryteriów podziału na grupy wychowawcze. 

Dyrektor wyjaśniła, że nie prowadzono diagnozowania uczniów pod względem 
zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji w celu podziału na grupy, natomiast 
prowadzono diagnozowanie potrzeb uczniów już zapisanych i uczestniczących 
w zajęciach świetlicowych na początku roku szkolnego. Działania w tym zakresie 
zostały udokumentowane w roku szkolnym 2016/2017. W latach poprzednich 
działania nie były dokumentowane. 

Część uczniów pozostających w świetlicy uczestniczyła w kołach zainteresowań. 
Dzieci nieuczestniczące w kołach realizowały program zajęć świetlicy. 

Dyrektor wyjaśniła, że grupę wychowawczą stanowią uczniowie w tym samym wieku 
z tej samej klasy lub uczniowie dwóch lub trzech klas obecnych w danym dniu na 
zajęciach świetlicowych w danej godzinie, o ile grupa nie przekracza 25 uczniów.  

 (dowód: akta kontroli, str. 143-167, 488-492) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.2. W roku szkolnym 2015/2016 potrzeby edukacyjne, rozwojowe, a także 
możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich zainteresowania nie były 
diagnozowane w sposób udokumentowany. Nauczyciele rozpoznawali potrzeby 
uczniów na podstawie rozmów i wywiadów ustnych z dziećmi przydzielonymi 
do grup świetlicowych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 142-167, 221, 488-490) 

2.3. Podziału na grupy wychowawcze w roku szkolnym 2015/2016 dokonywano 
według kryteriów takich jak: godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji, przynależność 
do poszczególnych klas, godziny odjazdów autobusów szkolnych, godziny 
spożywania posiłków, potrzeb i zainteresowań uczniów (koła zainteresowań). 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że podział na grupy zasadniczo dotyczył poszczególnych 
klas. Nie było sztywnego podziału na stałe grupy świetlicowe. W związku 
z odjazdem dzieci dowożonych, ci uczniowie, którzy pozostali w świetlicy, byli 
dzieleni na zajęciach na grupy wychowawcze. 

(dowód: akta kontroli, str. 7, 488) 

2.4. Opracowany roczny plan zajęć pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016 był taki 
sam dla wszystkich grup wychowawczych. Założenia pracy świetlicy były ujęte 
w układzie miesięcznym każdego roku szkolnego. Każdy miesiąc obejmował inny 
krąg tematyczny np. styczeń – „Witamy Nowy Rok”, luty – „Przypomnienie 
regulaminu świetlicy”, „Walentynki”, „Najciekawsze miejsca w mojej okolicy”.  

 (dowód: akta kontroli, str. 181-190) 

2.5. Do badań wytypowane zostały dwie grupy wychowawcze: grupa klas Ia i Ib 
z dziennika pierwszego prowadzonego w roku szkolnym 2015/2016 i grupa klas Va, 
Vb, Vc z dziennika siódmego w roku szkolnym 2015/2016. Obie grupy pracowały 
w oparciu o ten sam roczny plan pracy. Grupa klas młodszych uczestniczyła 
w zabawach, czytała, ćwiczyła zabawy słowem, grupa klas starszych miała zajęcia 
muzyczne i komputerowe. 

(dowód: akta kontroli, str. 327-329 ) 

Przeprowadzona w szkole, na zlecenie NIK, kontrola doraźna Kuratorium Oświaty 
w Lublinie wykazała m.in., że dla poszczególnych grup wychowawczych dokonano 
właściwego doboru zajęć świetlicowych. Odpowiadały one na potrzeby i możliwości 
edukacyjne uczniów, zapewniały im prawidłowy rozwój psychofizyczny. 
Wychowankowie mieli również możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
oraz odrobienia pracy domowej.  

(dowód: akta kontroli, str.  397-401) 

W dziennikach zajęć w świetlicy na rok szkolny 2016/2017 wpisano: imiona 
i nazwiska uczniów; klasę, do której uczęszczają; datę urodzenia; miejsce 
zamieszkania i telefon kontaktowy do rodziców; cele i zadania zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w świetlicy, plan zajęć dnia, tematykę zajęć wychowawczo-
dydaktycznych do realizacji w roku szkolnym 2016/2017, z podziałem na miesiące; 
wpisano obecności dzieci na zajęciach w świetlicy w poszczególnych tygodniach 
oraz tematy zajęć potwierdzone podpisem wychowawcy. 

(dowód: akta kontroli, str.  221, 446-483) 

Badanie dokumentacji przeprowadzonych zajęć świetlicowych w dwóch grupach 
wychowawczych w kwietniu 2016 r. (w roku szkolnym 2015/2016), utworzonych 
na podstawie kryteriów innych niż zdiagnozowane potrzeby i zainteresowania 
uczniów, wykazało, że zrealizowano zajęcia zakładane w rocznym planie pracy. 
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W badanym okresie świetlica organizowała zajęcia: 

—  uwzględniające potrzeby edukacyjne gry dydaktyczne, pogadanki na temat 
kwiatów i roślin oraz rozpoznawanie oznak wiosny; 

—  uwzględniające potrzeby rozwojowe, np. gry i zabawy zręcznościowe, zabawy 
w kącikach zainteresowań, zabawy klockami i kolorowanie obrazków; 

—  uwzględniające możliwości psychofizyczne, np. zabawy orientacyjno-
porządkowe, ćwiczenia kształtujące koordynację; 

—  rozwijające zainteresowania uczniów, np. czytanie bajek, zabawy integracyjne, 
zabawy w przysłowia; 

—  ruchowe, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny , 

—  odrabianie lekcji (w godzinach 13.30-14.30). 

Tematyka zajęć dla obu grup była różna, dostosowana do wieku dzieci.  

(dowód: akta kontroli, str. 330-333) 

W sprawozdaniach z całorocznej pracy świetlicy szkolnej wymieniono realizację 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jak np.: rozwijanie indywidualnych zdolności, 
dbanie o rozwój fizyczny i psychiczny, integrację zespołów, budowanie szacunku dla 
kultury, czy przeciwdziałanie agresji. 

 (dowód: akta kontroli, str. 193-198) 

2.6. W trakcie oględzin sali świetlicowej, w której odbywały się zajęcia z dziećmi 
(zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjne z klocków) stwierdzono, że wyposażenie 
i warunki lokalowe sali były odpowiednie do tematyki i rodzaju zajęć. 

(dowód: akta kontroli, str. 219-226) 

W ramach kontroli doraźnej Kuratorium Oświaty w Lublinie obserwowano zajęcia 
świetlicowe dotyczące tematyki „Jesienne przetwory” w grupie liczącej siedmiu 
uczniów pod opieką jednego nauczyciela. Dzieci uczestniczyły też w zabawie 
w basenie z piłeczkami oraz bawiły się klockami.  

(dowód: akta kontroli, str. 399-400) 

2.7. W wyniku badania losowo dobranej próby 35 uczniów w okresie tygodnia (od 4 
do 8 kwietnia 2016 r.) stwierdzono, że uczniowie ci spędzili w świetlicy 67 godzin 
i przebywali w Szkole przez 565 godzin i 10 minut. Udział  czasu przebywania 
w świetlicy szkolnej stanowił 12% czasu przebywania tych uczniów w Szkole. 
Losowo wybrana grupa 36 uczniów w okresie tygodnia od 2 do 6 marca 2015 r. 
przebywała w Szkole 712 godzin i 40 minut, a w świetlicy szkolnej 66 godzin, 
co stanowiło 8,5% ogółu czasu spędzonego w tym czasie w Szkole. 

Nie stwierdzono, aby w świetlicy przebywali uczniowie z powodu zastępstw 
(pod nieobecność nauczyciela danego przedmiotu). 

 (dowód: akta kontroli; str. 334-335, 484-487) 

Z badania próby 36 uczniów zapisanych do świetlicy wynika, że 10 uczniów 
w okresie tygodnia 2-6 marca 2015 r. obecnych w szkole nie uczestniczyło 
w zajęciach świetlicowych. Próba badawcza na 35 uczniach w okresie tygodnia 4-8 
kwietnia 2016 r. wykazała, że dziewięciu uczniów obecnych w szkole nie 
uczestniczyło w zajęciach świetlicowych. 

Wychowawczyni świetlicy, wyjaśniła, że przyczyny nieobecności uczniów 
w tygodniach w okresie 2-6 marca 2015 r. i 4-8 kwietnia 2016 r. były różne. Wynikały 
m.in. z dowożenia dzieci, uczestnictwa w zajęciach sportowych, odbierania ich przez 
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rodziców (pomimo zgłoszenia do świetlicy), udziału w dodatkowych zajęciach 
z języka angielskiego, niemieckiego, tanecznych lub na basenie. 

 (dowód: akta kontroli; str. 334-335, 486) 

2.8. Dzienniki zajęć w świetlicy były prowadzone w wersji papierowej.  

 (dowód: akta kontroli; str. 126-127, 446-483)  

2.9. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 dyrektor nie dokonał na koniec roku 
szkolnego oceny planu pracy i działalności świetlicy. Roczny plan pracy podlegał 
podsumowaniu w sprawozdaniach z pracy świetlicy za poszczególne semestry. 
Ewaluacja wewnętrzna, przeprowadzona w Szkole w latach 2014/2015 i 2015/2016, 
nie obejmowała świetlicy szkolnej. 

 (dowód: akta kontroli, str. 174-198, 384-389) 

Dyrektor otrzymywała plany pracy świetlicy opracowane przez wychowawców 
na początku roku w celu akceptacji, natomiast nie analizowała ich realizacji. 

Dyrektor wyjaśniła, że nie formułowała wniosków, wynikających z analizy planu 
świetlicy za lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 i nie formułowała propozycji zmian 
w funkcjonowaniu świetlicy w zakresie realizacji planu. 

(dowód: akta kontroli, str. 487, 492) 

Przewodniczący rady rodziców szkoły w złożonym oświadczeniu dotyczącym 
przedmiotu kontroli (funkcjonowania świetlicy szkolnej), stwierdził, że świetlica 
spełnia oczekiwania i potrzeby uczniów i rodziców. 

 (dowód: akta kontroli, str. 354-355)  

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

Do dzienników zajęć świetlicowych na lata szkolne 2014/2015-2016/2017 
wpisywano dane osobowe wykraczające poza zakres danych, określony w § 11 ust. 
2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji7. NIK uwzględniła, że podanie tych danych w dziennikach miało 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Umożliwiało również szybkie 
skontaktowanie się wychowawców z rodzicami w przypadku takiej potrzeby, a także 
zapewnienie odpowiedniej opieki i metod opiekuńczo-wychowawczych, 
wynikających z informacji rodziców w tym zakresie. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że dane te są zamieszczane w dziennikach zajęć 
świetlicowych ze względu na bezpieczeństwo uczniów. Wychowawcy świetlicy 
muszą dysponować np. telefonem do rodziców czy opiekunów w sytuacjach 
szczególnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 221, 446-483, 488-490) 

W Szkole nie utworzono grup wychowawczych w oparciu o rozpoznane wcześniej 
potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów. Grupy 
wychowawcze uczniów w świetlicy szkolnej zostały utworzone przede wszystkim 
w oparciu o kryterium uczęszczania uczniów do poszczególnych klas oraz czas 
rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz czas dowozu i odwozu uczniów. Szkoła 
prowadziła w ramach zajęć świetlicowych koła zainteresowań uwzględniające 
potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz zainteresowania uczniów. Tematyka 
                                                      
7 Dz. U. poz. 1170, ze zm. Zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania. 
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prowadzonych zajęć świetlicowych były taka sama dla wszystkich grup 
wychowawczych, a metody ich prowadzenia zostały zróżnicowane ze względu na 
wiek uczniów. Lubelski Kurator Oświaty stwierdził, że sposób  prowadzenia zajęć 
świetlicowych pozwalał na realizację celów i zadań określonych w art. 67 ust. 5 
ustawy o systemie oświaty. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego 
nauczyciela nie przekraczała 25 uczniów. 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic szkolnych 

3.1. W planach nadzoru pedagogicznego na lata 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 
uwzględniono funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Plany nadzoru pedagogicznego 
na każdy ww. rok szkolny zawierały zadania w zakresie hospitacji zajęć 
wychowawczych w świetlicy. Określono w nich terminy realizacji poszczególnych 
zadań oraz nauczyciela wychowawcę, u którego dyrektor Szkoły i wicedyrektor mieli 
prowadzić obserwację. Zaplanowane działania w ramach nadzoru zostały 
zrealizowane w liczbie 10 obserwacji w roku szkolnym 2014/2015 i 11 w roku 
2015/2016. W badanym okresie wicedyrektor przeprowadził dwukrotnie w każdym 
roku szkolnym kontrole kompletności prowadzonej dokumentacji zajęć 
świetlicowych, udokumentowane w formie arkuszy kontroli dzienników. Stwierdzone 
braki wpisów tematów w dziennikach zajęć lub podpisów wychowawców zostały 
uzupełnione w toku bieżącej pracy świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 356-383) 

3.2. W badanym okresie organ prowadzący szkołę nie prowadził kontroli w zakresie 
funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 390-392) 

3.3. W latach szkolnych 2014/2015–2015/2016 Lubelski Kurator Oświaty, w ramach 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przeprowadził 7 kwietnia 2016 r. kontrolę 
prawidłowości organizacji świetlicy szkolnej. Wydał zalecenie o prowadzeniu 
dziennika zajęć świetlicy zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji przebiegu nauczania. Zalecenie wydano w związku 
z nieodnotowaniem w dziennikach zajęć w świetlicy przeprowadzenia zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Karta Nauczyciela.  

Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniu 25 października 2016 r., na zlecenie NIK, 
przeprowadziło kontrolę doraźną dotyczącą oceny organizacji i prowadzenia zajęć. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenie dotyczące uwzględnienia 
w statucie i programie wychowawczym Szkoły zapisu wynikającego z art. 67 ust. 4 
i 5 ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli, str. 394-402) 

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

Dyrektor Szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, uwzględniał 
realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej. Nadzór ten 
prowadzono w badanym okresie w formie obserwacji oraz kontroli dzienników zajęć 
świetlicy szkolnej. Wyniki nadzoru były wykorzystywane do poprawy funkcjonowania 
świetlicy. W Szkole realizowano także zalecenia i wnioski organu nadzoru 
pedagogicznego, odnoszące się do działalności świetlicy. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli8, 
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 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 20 stycznia 2017 r. 

 
 

Dyrektor 

Kontroler Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

(–) 

Janusz Gosik 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

(–) 
........................................................ ........................................................ 

podpis podpis 

 

                                                      
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. Zwana dalej ustawą o NIK. 
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