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I. Dane identyfikacyjne 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów 
Lubelski (dalej: Starostwo). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Artur Pizoń, Starosta Janowski, od 21 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

Grzegorz Pyrzyna, Starosta Janowski od 21 listopada 2015 r. do 20 listopada 
2018 r.  

Zakres przedmiotowy 
kontroli 

Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 

Okres objęty kontrolą Lata 2016-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) z uwzględnieniem 
zdarzeń z okresu wcześniejszego, mających wpływ na kontrolowaną działalność. 

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie  

Kontroler Katarzyna Kuzioła, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/145/2018 z 8 października 2018 r. 

 (akta kontroli str. 2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Starostwo właściwie gromadziło i analizowało 
informacje dotyczące potrzeb w zakresie warunków lokalowych i kadrowych oraz 
wyposażenia w prowadzonych szkołach pod kątem przyjęcia zwiększonej liczby 
uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz podjęło działania w celu zaspokojenia 
tych potrzeb w badanym okresie. 

NIK stwierdziła nieprawidłowości, polegające na: nieujęciu trzech szkół 
prowadzonych przez Powiat Janowski w planie sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych, ustalonym w związku z art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe3 oraz zamieszczeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej dwóch uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół 
po upływie trzech i czterech miesięcy od ich podjęcia.  

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3  Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm. Dalej: ustawa Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. W roku szkolnym 2018/2019 Powiat Janowski prowadził następujące szkoły 
ponadgimnazjalne: 

− Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie 
Lubelskim; 

− II Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Witosa oraz Technikum Zawodowe 
im. Wincentego Witosa — funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół w Janowie 
Lubelskim; 

− Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, III Liceum Ogólnokształcące oraz 
Technika: Mechaniczne, Przemysłu Drzewnego, Fryzjerskie, Informatyczne, 
Ekonomiczne, Samochodowe, Budowlane, Handlowe — funkcjonujące w ramach 
Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim. 

W planie sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 
2018/2019 ujęto ponadto dwie szkoły, dla których organem prowadzącym byli: 
minister właściwy do spraw rolnictwa (Technikum Zawodowe w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku) oraz Gmina Modliborzyce (Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Modliborzycach). 

W roku szkolnym 2018/2019 Powiat Janowski był organem prowadzącym dla 
publicznej szkoły ponadpodstawowej — Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół 
Technicznych w Janowie Lubelskim. 

W planie sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych w roku 2018/2019 
wykazano ponadto trzy szkoły dla których organem prowadzącym byli: minister 
właściwy do spraw rolnictwa (Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Potoczku z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 
Szkoła Policealna w Potoczku) i Samorząd Województwa Lubelskiego (Medyczne 
Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim). 

W okresie od 1 maja 2008 r.5 do 31 sierpnia 2016 r.6 funkcjonował Powiatowy 
Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Janowie Lubelskim w celu 
zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół 
ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, dla których Powiat Janowski jest 
organem prowadzącym. Od 1 września 2016 r. wspólną obsługę jednostek 
organizacyjnych powiatu w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości 
i sprawozdawczości oraz obsługi płacowej pracowników jednostek obsługiwanych, 
m.in.: Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie 
Lubelskim, Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim, Zespołu Szkół Technicznych 
w Janowie Lubelskim prowadzi Starostwo Powiatowe. 

(akta kontroli str. 76-119) 

2. Szkoły na terenie powiatu janowskiego funkcjonowały na podstawie Uchwały 
nr XXXIII/194/2017 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego. Powyższa Uchwała była poprzedzona Uchwałą nr 

                                                      
4  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5  Uchwała Nr XIX/110/08 Rady Powiatu Janowskiego z 29.02.2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi 

Szkół i Placówek Oświatowych w Janowie Lubelskim. 
6  Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu Janowskiego z 25.08.2016 r. w sprawie likwidacji powiatowej jednostki 

organizacyjnej o nazwie „Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych” w Janowie Lubelskim. 
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XXXII/191/2017 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 2 marca 2017 r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 
nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych.  W Uchwale z dnia 2 marca 2017 r. określono:  

− plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, 
prowadzonych przez Powiat Janowski, z uwzględnieniem szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 
prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów 
specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu,  

− plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, 
prowadzonych przez Powiat Janowski, z uwzględnieniem szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 
prowadzonych przez inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych 
szkół zawodowych,  

− projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych, prowadzonych przez Powiat Janowski, z uwzględnieniem szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 
prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 r., 
z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół 
zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas 
dotychczasowych publicznych czteroletnich techników. 

Uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim w dniu 
18 lipca 2017 r. Została przekazana, wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu 
Janowskiego, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty (dalej: Kurator Oświaty). Związki 
zawodowe i Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniowały Uchwałę w wymaganym 
terminie, odpowiednio 6 i 14 marca 2017 r. 

Wydając pozytywną opinię, Kurator Oświaty stwierdził, że w Uchwale z dnia 2 marca 
2017 r. w planie sieci szkół ponadpodstawowych należy uwzględnić szkołę 
publiczną prowadzoną przez Samorząd Województwa Lubelskiego – Medyczne 
Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim.  

Rada Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, w terminie do dnia 
31 marca 2017 r. podjęła uchwałę7 w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe8, na okres od dnia 1 września 
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., uwzględniając w niej zmianę wskazaną w opinii 
Kuratora Oświaty.  

Uchwała z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego zastąpiła 
poprzednio obowiązującą Uchwałę Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu w Janowie 
Lubelskim z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Janowskiego. 
W Uchwale z 2015 r. wykazano w ramach sieci szkół ponadgimnazjalnych m.in. trzy 
szkoły ponadgimnazjalne w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim: 
Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych 

                                                      
7  Nr XXXIII/194/2017 z dnia 30 marca 2017 r. 
8  Dz. U z 2018 r. poz. 996, ze zm. 
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i Szkołę Policealną. Szkoły te nie zostały zlikwidowane. Nie zostały także 
uwzględnione w obowiązującej od 1 września 2017 r. Uchwale z dnia 30 marca 
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 
nowego ustroju szkolnego.  

(akta kontroli str. 76-89) 

3. Na terenie Powiatu Janowskiego nie funkcjonowały szkoły niepubliczne oraz 
szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, inne podmioty niż 
jednostki samorządu terytorialnego. 

(akta kontroli str. 116-119) 

4. W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 w Powiecie Janowskim 
naukę w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęło odpowiednio: 
412, 360 i 389 uczniów, którzy stanowili odpowiednio 71,7%, 68,2% i 71,5% 
absolwentów gimnazjów zamieszkałych na terenie tego powiatu. 

(akta kontroli str. 12-75) 

5. W latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 oferta edukacyjna szkół 
prowadzonych przez Powiat obejmowała:  

—  w ramach Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza — 
rozszerzone kształcenie w następujących blokach przedmiotów: biologia/chemia, 
historia/język polski/wiedza o społeczeństwie, matematyka/geografia/język 
angielski, matematyka/język angielski (rok szkolny 2016/2017), 
matematyka/fizyka/język angielski (lata szkolne 2016/2017 i 2018/2019), 
matematyka/fizyka (rok szkolny 2017/2018) i geografia/język angielski (lata 
szkolne 2017/2018-2018/2019); 

—  w ramach Zespołu Szkół — kształcenie ogólnokształcące (Liceum 
Ogólnokształcącego) oraz kształcenie w zawodach technik: teleinformatyk 
(2018/2019), logistyk, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, leśnik9 
i geodeta; 

—  w ramach Zespołu Szkół Technicznych — kształcenie w zawodach, na poziomie 
technikum, technik: informatyk, pojazdów samochodowych, budownictwa, 
budowy dróg (2018/2019), mechanik, ekonomista, przemysłu mody (2018/2019), 
usług fryzjerskich, technologii drewna oraz na poziomie zasadniczej szkoły 
zawodowej (od roku szkolnego 2017/2018 przekształconej w branżową szkołę I 
stopnia) — fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, 
murarz-tynkarz, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
(2016/2017), monter elektronik (2017/2018-2018/2019), wędliniarz (2016/2017-
2017/2018), kucharz, kierowca mechanik (2017/2018-2018/2019), stolarz 
(2016/2017 i 2018/2019). 

(akta kontroli str. 12-74, 120, 235) 

Na rok szkolny 2019/2020 w powyżej wskazanych szkołach zaplanowano taką samą 
ofertę edukacyjną  jak w latach poprzednich, która ma być dostępna dla obydwu 
grup absolwentów, tj. absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i absolwentów 
gimnazjum. Dodatkowo w Zespole Szkół Technicznych zaplanowano poszerzenie 
tej oferty o możliwość kształcenia, na poziomie technikum w zawodach: technik 
organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. 

 (akta kontroli str. 125-132) 

W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 liczba uczniów ogółem 
wynosiła odpowiednio w: 

                                                      
9  W roku szkolnym 2016/2017 – brak naboru. 
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—  Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza – 501, 452 
i 433, 

—  Zespole Szkół (423, 407 i 377), w tym w: Liceum Ogólnokształcącym – 75, 65 
i 64, Technikum Zawodowym (Logistycznym, Hotelarskim, Żywienia i Usług 
Gastronomicznych, Leśnym i Geodezyjnym) – 348, 342 i 313, 

—  Zespole Szkół Technicznych - 477, 464 i 520, w tym w: Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 22, 0 i 0, Technikum Zawodowym 
(Ekonomicznym, Mechanicznym, Budowlanym, Samochodowym, 
Informatycznym, Przemysłu Drzewnego i Usług Fryzjerskich) – 375, 398 i 455, 
Zasadniczej Szkole Zawodowej, od roku szkolnego 2017/2018 przekształconej 
w Branżową Szkołę I stopnia – 80, 66 i 65. 

W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 liczba uczniów w klasach 
pierwszych wynosiła odpowiednio w: 

—  Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza – 140, 139 
i 154, 

—  Zespole Szkół (110, 96 i 87), w tym w: Liceum Ogólnokształcącym – 19, 23 i 21, 
Technikum Zawodowym (Logistycznym, Hotelarskim, Żywienia i Usług 
Gastronomicznych, Leśnym i Geodezyjnym) – 91, 73 i 66, 

—  Zespole Szkół Technicznych – 162, 125 i 148, w tym w: Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 0 (w każdym roku objętym kontrolą), 
Technikum Zawodowym (Ekonomicznym, Mechanicznym, Budowlanym, 
Samochodowym, Informatycznym, Przemysłu Drzewnego i Usług Fryzjerskich) – 
135, 110 i 131, Zasadniczej Szkole Zawodowej, od roku szkolnego 2017/2018 
przekształconej w Branżową Szkołę I stopnia – 27, 15 i 17. 

(akta kontroli str. 12-75) 

Według naboru przeprowadzanego na rok szkolny 2018/2019 na dzień 2 lipca (po 
drugim etapie naboru) do Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego 
Wzgórza liczba kandydatów spełniających kryteria przyjęcia wynosiła 155, a na 
dzień 30 września do klas pierwszych do Liceum uczęszczało 154 uczniów 
w ramach pięciu oddziałów klasowych (w tym 40 uczniów do oddziału o profilu 
biologiczno-chemicznym, 29 — o profilu humanistycznym, 24 – o profilu 
matematyczno-geograficznym, 37 — o profilu matematyczno-fizycznym i 24 o profilu 
geograficzno-językowym) 10.  

Na dzień 2 lipca liczba kandydatów spełniających kryteria przyjęcia do Zespołu 
Szkół wynosiła 80, a na dzień 30 września do klas pierwszych uczęszczało 87 
uczniów, w tym w ramach: Liceum Ogólnokształcącego (21 uczniów), Technikum 
Geodezyjnego (6 uczniów), Technikum Logistycznego (23 uczniów), Technikum 
Żywienia i Usług Gastronomicznych (15 uczniów), Technikum Leśnego i Technikum 
Hotelarskiego (po 11 uczniów)11.  

Na dzień 2 lipca liczba kandydatów spełniających kryteria przyjęcia do Zespołu 
Szkół Technicznych wynosiła 133, a na dzień 30 września do klas pierwszych 
uczęszczało 148 uczniów, w tym w ramach: Technikum Ekonomicznego 
i Technikum Samochodowego (po 21 uczniów), Technikum Budowlanego 

                                                      
10  Na dzień 2 lipca liczba kandydatów do Liceum była różna od liczby uczniów uczęszczających (na dzień 30 września) 

do następujących oddziałów: o profilu humanistycznym - 30 kandydatów, o profilu matematyczno-geograficznym – 
25 kandydatów i o profilu matematyczno-fizycznym - 36 kandydatów. 

11  Na dzień 2 lipca liczba kandydatów do Zespołu Szkół była inna od liczby uczniów uczęszczających (na dzień 30 września) 
do następujących szkół: Technikum Geodezyjnego – 4 kandydatów, Technikum Logistycznego – 18, Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych – 14 kandydatów, Technikum Leśnego – 8, Technikum Hotelarskiego – 13, Technikum Obsługi 
Turystycznej – 1 i Technikum Teleinformatyki - 1. 



 

7 

(11 uczniów), Technikum Informatycznego (47 uczniów), Technikum 
Mechanicznego (8 uczniów), Technikum Przemysłu Drzewnego (7 uczniów), 
Technikum Usług Fryzjerskich (16 uczniów) oraz Branżowej Szkoły pierwszego 
stopnia (17 uczniów)12. Rekrutacje do szkół prowadzonych przez Powiat Janowski 
prowadzono z wykorzystaniem systemu informatycznego. System był aktywny 
wyłącznie w okresie rekrutacji. Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, 
w trakcie kontroli NIK, nie miało dostępu do danych dotyczących rekrutacji, 
w związku z czym nie miało możliwości wygenerowania list uczniów kandydujących 
do szkół w badanym okresie i nie posiadało danych dotyczących liczby kandydatów 
do klas pierwszych. Naczelnik wyjaśniła, że w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 
nie zostały sporządzone notatki i nie były robione na bieżąco wydruki z przebiegu 
rekrutacji. Obecnie nie ma dostępu do zawartości programu – ikonka jest 
nieaktywna. Pracownicy, którzy wykonywali w ww. okresie obowiązki w zakresie 
realizacji zadań związanych z obsługą szkół i placówek oświatowych w tym, m.in. 
zadań w zakresie rekrutacji śledzili na bieżąco nabór. W związku z brakiem uwag 
do ich przebiegu nie drukowano list kandydatów do szkół z poszczególnych etapów.  

(akta kontroli str. 133-138) 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Powiat Janowski 
planuje się miejsca dla 960 uczniów, w tym dla 480 absolwentów gimnazjów (stara 
podstawa programowa) i 480 absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (nowa 
podstawa programowa). 

(akta kontroli str. 121-124) 

W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza było ogółem odpowiednio: 
19, 17 i 15 oddziałów klasowych, a oddziałów klas pierwszych po pięć w każdym 
roku szkolnym. W ww. okresie w Zespole Szkół było odpowiednio: 19, 18 i 17 
oddziałów klasowych ogółem oraz odpowiednio: pięć, cztery i cztery oddziały klas 
pierwszych. Wśród klas pierwszych w Zespole Szkół w kontrolowanym okresie było 
odpowiednio po jednym oddziale w Liceum Ogólnokształcącym oraz odpowiednio 
cztery, trzy i trzy oddziały w ramach Technikum Zawodowego (w tym: po pół 
oddziału w Technikum Geodezyjnym i Technikum Hotelarskim; dwa, jeden i jeden 
oddział w Technikum Logistycznym; jeden oraz po pół oddziału w kolejnych dwóch 
latach szkolnych w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych; po pół oddziału 
w latach 2017/2018 i 2018/2019 w Technikum Leśnym). W okresie objętym kontrolą 
w Zespole Szkół Technicznych było odpowiednio: 20, 20 i 22 oddziały klasowe 
ogółem i odpowiednio: sześć, pięć i sześć oddziałów klas pierwszych. Wśród klas 
pierwszych w Zespole Szkół Technicznych w okresie kontrolowanym było 
odpowiednio po pół oddziału w każdym roku szkolnym w Technikum Budowlanym, 
Technikum Mechanicznym i Technikum Ekonomicznym; po jednym oddziale 
w Zasadniczej Szkole Zawodowej/Branżowej szkole pierwszego stopnia;  po jednym 
oddziale w latach 2016/2017 i 2017/2018 oraz półtora oddziału w roku 2018/2019 w  
Technikum Informatycznym; po jednym oddziale w latach 2016/2017 i 2018/2019 
oraz pół oddziału w roku 2017/2018 w Technikum Samochodowym; po jednym 
oddziale w latach 2016/2017 i 2017/2018 oraz pół oddziału w roku 2018/2019 
w Technikum Usług Fryzjerskich oraz po pół oddziału w latach 2016/2017 
i 2018/2019 w Technikum Przemysłu Drzewnego (w roku szkolnym 2017/2018 
nie było klasy pierwszej). 

(akta kontroli str. 12-75, 139-144, 235) 

                                                      
12  Na dzień 2 lipca liczba kandydatów do Zespołu Szkół Technicznych była inna od liczby uczniów uczęszczających (na 

dzień 30 września) do następujących szkół: Technikum razem 121 osób, a do Branżowej szkoły pierwszego stopnia – 
12 osób. 
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W roku szkolnym 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza zaplanowano łącznie 10 oddziałów klas pierwszych, po pięć 
dla absolwentów gimnazjów i dla absolwentów szkoły podstawowej (tj. po jednym 
oddziale z  każdego wymienionego wyżej profilu, analogicznie dla obydwu grup 
absolwentów). W Zespole Szkół planowano łącznie osiem oddziałów klasowych 
odpowiednio po cztery dla każdej grupy absolwentów, w tym po oddziale klasy 
mundurowej w Liceum Ogólnokształcącym i po pół oddziału w zawodzie technik: 
żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, geodeta, leśnik, logistyk 
i teleinformatyk13. W Zespole Szkół Technicznych planowano łącznie 16 oddziałów 
klas pierwszych, po osiem oddziałów klasowych dla absolwentów szkoły 
podstawowej i dla absolwentów gimnazjum, w tym analogicznie po jednym oddziale: 
w Branżowej Szkole I stopnia, III Liceum Ogólnokształcącym i w zawodzie technik 
pojazdów samochodowych, po pół oddziału w zawodzie technik: informatyk, 
teleinformatyk, mechanik, ekonomista, usług fryzjerskich i przemysłu mody oraz po 
0,33 oddziału w zawodach technik: technologii drewna, budownictwa, budowy dróg, 
organizacji reklamy, grafiki i poligrafii cyfrowej i handlowiec.  

(akta kontroli str. 121-124, 235) 

Liczba uczniów w oddziałach klasowych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 
i 2018/2019 wynosiła odpowiednio w: 

—  Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza – od 15 do 36, 
od 14 do 36 i od 14 do 39, 

—  Zespole Szkół – od 18 do 31, od 20 do 31 i od 18 do 31, 

—  Zespole Szkół Technicznych od 16 do 33, od 14 do 30 i od 18 do 34. 

(akta kontroli str. 139-144) 

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor szkoły planował utworzyć odziały klasowe: po 
28 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, 26-
27 uczniów w Zespole Szkół i po 30 uczniów w Technikum Zawodowym i Branżowej 
Szkole Zawodowej I stopnia oraz po 24 uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym — 
szkołach funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Technicznych. 

(akta kontroli str. 121-124) 

6. W latach 2016-2018 w szkołach prowadzonych przez Powiat Janowski dokonano 
m.in. zakupów wyposażenia dydaktycznego i remontów obiektów szkolnych 
w następującym zakresie: 

— w Zespole Szkół zakupiono: 25 laptopów, trzy urządzenia 
drukarka/kopiarka/skaner, tablicę interaktywną z projektorem, laserową drukarkę 
kolorową, atramentową drukarkę laserową, wizualizer, kamerę cyfrową, dwa 
przenośne komputery, klimatyzator, dwie szafy na 20 laptopów, model szkieletu 
i model budowy anatomicznej człowieka, aparat fotograficzny, klatkę 
meteorologiczną dydaktyczną, szafę metalową z odciągiem na odczynniki, 
mikroskop z podłączeniem do komputera, zmodernizowano infrastrukturę sieciową, 
ladę i meble recepcyjne pod zabudowę, komputer do pracowni hotelarskiej, kasę 
fiskalną, telefon z faksem, flipchart, zestaw pozycji książkowych do pracowni 
logistycznej, białą tablicę, dwa regały przeszklone, 23 plansze dydaktyczne, tablicę 
cyfrową, wózek paletowy, model samolotu, kolejkę elektryczną, podgrzewacz 
elektryczny do potraw, zestaw form silikonowych do ciast, trzy wagi elektroniczne, 
zestaw patelni ceramicznych, węgierski kociołek ze stelażem, 18 półmisków, osiem 
tac bankietowych, gofrownicę, dwa termosy bankietowe, sześć nożyc do drobiu, 
naleśnikarkę, garnek do gotowania ryb, cztery noże do carvingu, pięć blach do pieca 
konwekcyjnego, dwa stoliki koktajlowe, regał barowy, ekspres do kawy, 
                                                      
13  W Technikum Zawodowym planowany jest nowy zawód – technik teleinformatyk. 
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automatyczny młynek do kawy, kruszarkę do lodu, 48 filiżanek ze spodkami, 
podgrzewacz do wody, tachimetr elektroniczny ze statywem, niwelator 
samopoziomujący, pryzmat z obudową i statywem, węgielnicę z pionem, dalmierz 
laserowy, pilarkę łańcuchową, lornetkę - w ramach realizowanych projektów (zakupy 
dokonano ze środków zewnętrznych – 1.473,8 tys. zł14), zakupiono pomoce 
dydaktyczne, wybudowano parking, dokonano zabudowy instalacji sanitarnej oraz 
drobnego remontu dachu (ze środków własnych łącznie na kwotę 179,4 tys. zł) . 

— w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza – wykonano 
remont: łazienek, klatki schodowej, ogrodzenia, wymieniono drzwi, wykonano 
schody zewnętrzne wymieniono lampy w sali gimnastycznej (ze środków własnych 
łącznie na kwotę 134,9 tys. zł) 

— w Zespole Szkół Technicznych – zakupiono: bilety na staże zagraniczne dla 
uczniów, laptop, spawarkę, twardościomierz elektroniczny, dwie tablice 
interaktywne, trzy projektory multimedialne, mikroskop warsztatowy, obrabiarkę do 
metalu, wiertarkę elektryczną udarową, mikrometr elektroniczny, pięć drukarek, 
skaner, zestaw komputerowy - w ramach realizacji projektów (na kwotę 
760,5 tys. zł15), dokonano przebudowy parkingu, przygotowano dokumentację na 
budowę kotłowni gazowej i wybudowano kotłownię gazową, zakupiono podgrzewacz 
wody do Internatu, zakupiono pomoce dydaktyczne (ze środków własnych - łącznie 
701,0 tys. zł), zakupiono 771 woluminów do biblioteki szkolnej (w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na łączną kwotę 14,3 tys. zł (w tym 
2,8 tys. zł wkład własny). 

W trakcie kontroli nie było możliwości ustalenia, czy wymienione powyżej zakupy 
i remonty związane były z bieżącą działalnością szkół czy z przygotowaniem szkół 
do przyjęcia nowego naboru w roku szkolnym 2019/2020. Dyrektorzy szkół 
podejmując działania dążyli do zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki 
w szkole na bieżąco i dla nowo przyjętych roczników. Część działań zostanie 
zakończona dopiero z końcem 2019 r. 

 (akta kontroli str. 145-160, 220) 

7. W okresie objętym kontrolą nie złożono skarg, wniosków dotyczących sytuacji 
i warunków w szkołach prowadzonych przez Powiat Janowski, w związku 
z przygotowaniem do reformy ustroju szkolnego. 

Przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego (w miesiącach lutym/marcu, co roku) 
Starosta kierował do dyrektorów wytyczne dotyczące organizacji roku szkolnego, 
przyjęte na posiedzeniu Zarządu Powiatu, zawierające również założenia dotyczące 
rekrutacji do szkół na nowy rok szkolny. 

Starosta wyjaśnił, że w latach 2016-2018 do dyrektorów szkół nie były kierowane 
żadne zalecenia (dotyczące przygotowania warunków lokalowych, wyposażenia 
pracowni, potrzeb kadrowych) w związku z przygotowaniem się Powiatu do 
przyjęcia naboru w roku szkolnym 2019/2020 — absolwentów gimnazjów 
i absolwentów szkół podstawowych. Każdy z dyrektorów według potrzeb swojej 
szkoły przedstawiał organowi prowadzącemu potrzeby dot. warunków lokalowych, 
wyposażenia pracowni, potrzeb kadrowych i innych spraw bieżących. Zagadnienia 
były omawiane i przedstawiane na zarządzie powiatu lub na spotkaniach 
z dyrektorami, które były i są organizowane wraz z pracownikami Wydziału Edukacji 
i Finansów Oświaty Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. 

 (akta kontroli str. 161-164) 

                                                      
14  Kwota wydatkowana do września 2018 r., całkowita kwota w ramach zrealizowanych projektów do grudnia 2019 r. 

wyniesie 2.509,1 tys. zł, w tym wkład własny 231,0 tys. zł. 
15  Kwota wydatkowana do września 2018 r., całkowita kwota w ramach zrealizowanych projektów do stycznia 2019 r. 

wyniesie 1.193,6 tys. zł, w tym wkład własny 78,2 tys. zł. 
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8. W Starostwie nie sporządzono bilansu potrzeb w zakresie zatrudnienia kadry 
nauczycielskiej w prowadzonych szkołach w związku z kumulacją roczników w roku 
szkolnym 2019/2020, ponieważ posiadało ono wiedzę w tym zakresie, m.in. 
z arkuszy organizacyjnych szkół. W szkołach prowadzonych przez Powiat nie 
występowała potrzeba zatrudnienia nowych nauczycieli, gdyż w roku 2018/2019 w: 

— Zespole Szkół było ogółem 42,38 etatów przeliczeniowych nauczycieli, a było 
30 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat i 17 nauczycieli zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze etatu przy ogółem 17 oddziałach klasowych, 

— Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza było ogółem 
41,34 etatów przeliczeniowych nauczycieli, a zatrudnionych było 30 nauczycieli na 
pełny etat i 13 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu przy ogółem 
15 oddziałach klasowych, 

— Zespole Szkół Technicznych było ogółem 67,31 etatów przeliczeniowych 
nauczycieli, a zatrudnionych było 50 nauczycieli na pełny etat i 13 w niepełnym 
wymiarze etatu przy ogółem 22 oddziałach klasowych. 

Starosta wyjaśnił, że w Powiecie Janowskim, w związku z kumulacją roczników 
w roku szkolnym 2019/2020, nie sporządzono bilansu potrzeb w zakresie 
zatrudnienia kadry nauczycielskiej, jednakże przeprowadzano analizy i rozmowy na 
temat ilości zatrudnienia nauczycieli. W szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Starostwo Powiatowe, nie ma braków kadrowych, gdyż obecni 
nauczyciele mają niepełne etaty, uzupełniają w miarę możliwości w innych szkołach 
i nie mają godzin ponadwymiarowych. W związku z podwójnym rocznikiem sytuacja 
kadrowa się ustabilizuje. 

 (akta kontroli str. 161-200) 

9. W każdym roku szkolnym objętym kontrolą Wydział Edukacji i Finansów Oświaty 
(od września 2016 r.) sprawował nadzór nad przestrzeganiem zaleceń wydanych 
podczas spotkań roboczych (zgodnie z tymi zaleceniami dyrektorzy szkół mieli nie 
planować swoich zajęć edukacyjnych we wtorki) oraz sprawdzali na bieżąco 
poprawność sporządzania arkuszy organizacyjnych szkoły. 

Starosta wyjaśnił, że w imieniu Starosty Janowskiego Wydział Edukacji i Finansów 
Oświaty nadzoruje szkoły na bieżąco poprzez: robocze spotkania, rozmowy, narady. 
Na co dzień pomagamy rozwiązywać problemy i wspomagać ich udział w różnych 
przedsięwzięciach i projektach, które pomagają i przyczyniają się do lepszej jakości 
i wyposażenia naszych szkół. Mamy m.in. dobrze wyposażone w sprzęt sale 
dydaktyczne oraz wyposażone w książki biblioteki. Wydział Edukacji i Finansów 
Oświaty przystąpił do projektu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej pod nazwą „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - Szkolenia 
i doradztwo dla JST w woj. lubelskim” w terminie od czerwca 2018 r. do marca 
2019 r. Celem projektu jest plan wspomagania szkół/placówek w zakresie 
kształtowania kompetencji kluczowych w latach 2018-2021.  

 (akta kontroli str. 3-11, 102-106,161-164, 201-219, 234) 

10. W latach szkolnych 2015/2016-2018/2019 Powiat Janowski prognozował liczbę 
potrzebnych miejsc w oddziałach klas pierwszych prowadzonych przez Powiat szkół 
poprzez analizę liczby absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, którzy 
w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli naukę w klasach pierwszych. Analizy te 
omawiane były następnie podczas spotkań roboczych z dyrektorami szkół 
i placówek oświatowych, czego efektem końcowym było przygotowanie informacji 
oświatowej dla Starosty Janowskiego. W Powiecie Janowskim na rok szkolny 
2019/2020 przyjęto, zgodnie z praktyką lat wcześniejszych, że nawet jeśli 82% 
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów wybierze szkoły prowadzone przez 
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Powiat, to będzie to stanowiło około 761 uczniów, gdyż trzecie klasy gimnazjów 
w Powiecie Janowskim w roku szkolnym 2018/2019 ukończy 453 uczniów, a szkoły 
podstawowe 470 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 szkoły prowadzone przez 
powiat wybrało 389 uczniów klas pierwszych. 

Powiat Janowski informował rodziców i uczniów o możliwości rozpoczęcia nauki 
w prowadzonych szkołach przez organizację, w marcu każdego roku szkolnego 
objętego kontrolą „dni otwartych”, podczas których można było obejrzeć 
wyposażenie szkoły i zapoznać się z ofertą edukacyjną.  

Starosta wyjaśnił, że uczniowie-gimnazjaliści, którzy do nas przyjeżdżali mogli 
zwiedzić sale dydaktyczne, wyposażenie pracowni, wyposażenie warsztatów 
szkolnych, Internatu. Zawsze organizowany jest poczęstunek oraz przyjazd i odjazd 
uczniów. Dni otwarte mają charakter promocyjny naszych szkół i odwiedzają nas 
gimnazjaliści z całego powiatu. 

 (akta kontroli str. 161-164, 221-233) 

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

1.  W latach szkolnych 2015/2016―2018/2019 w skład prowadzonego przez Powiat 
Janowski Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim wchodziły m.in.: 
Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych 
i Szkoła Policealna. Szkoły te nie zostały uwzględnione w przygotowanym przez 
Starostwo, w celu uchwalenia przez Radę Powiatu, projekcie Uchwały 
Nr XXXII/191/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz Uchwały Nr XXXIII/194/2017 
Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Było to niezgodne 
z art. 213 ust. 2 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe, stosownie 
do którego w uchwale rady powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego określa się plan 
sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. 

Starosta wyjaśnił, że Szkoła Policealna, Technikum Organizacji Reklamy 
i Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych są to szkoły funkcjonujące w ramach 
Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim. Szkoła Policealna została 
utworzona z dniem 31 marca 2010 r., a Technikum Organizacji Reklamy 
i Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych utworzono z dniem 29 kwietnia 
2014 r. W 2015 r. w uchwale Rady Powiatu w sprawie ustalania planu sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 
janowskiego, szkoły te zostały wykazane. Jednak nigdy nie było do nich naboru, 
mimo iż były i są w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych i w 2017 r. 
podczas ustalania na nowo planu sieci szkół związanego z reformą oświatową 
szkoły te zostały pominięte w uchwale. Na stanowisku ds. oświaty w okresie 
kontrolowanym pracowało kilka osób, w związku ze zmianami kadrowymi powstało 
niedopatrzenie w tym zakresie. 

W trakcie kontroli NIK w Wydziale Edukacji i Finansów Oświaty Starostwa 
Powiatowego przygotowano projekt zmiany Uchwały z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego, w którym w sieci szkół uwzględniono powyżej wskazane trzy 
szkoły. Uchwała Rady Powiatu została podjęta w dniu 13 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 76-101, 161-164) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Uchwała Rady Powiatu nr XXXII/191/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz 
Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w dniu 18 lipca 
2017 r., tj. odpowiednio po upływie czterech i trzech miesięcy od dnia ich 
uchwalenia. Było to niezgodne z art. 3 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej16, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej obejmuje 
uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej 
aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 

Starosta wyjaśnił, że na stanowisku ds. oświaty w okresie kontrolowanym pracowało 
kilka osób. W związku ze zmianami kadrowymi powstało niedopatrzenie w zakresie 
przekazania uchwał XXXII/191/2017 z dnia 2 marca 2017 r. i XXXIII/194/2017 z dnia 
30 marca 2017 r. dotyczące dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego pracownikowi zatrudnionemu na 
stanowisku podinspektora ds. obsługi Rady Powiatu w Wydziale Organizacji, 
Promocji i Rozwoju (we współpracy z informatykiem) i zostały umieszczone na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w dniu 18 lipca 
2017 r. 

(akta kontroli str. 76-101, 161-164) 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

1. Podjęcie działań nadzorczych w celu wyeliminowania opóźnień 
w zamieszczaniu informacji publicznych zawierających aktualną wiedzę 
o sprawach publicznych Powiatu Janowskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

Uwzględniając działania podjęte w trakcie kontroli, dotyczące przygotowania 
zmiany Uchwały z dnia 30 marca 2017 r., Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
uwag ani wniosków w tym zakresie. 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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

                                                      
16  Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm. 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 
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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  4 stycznia 2018 r. 

 

Kontroler 
Katarzyna Kuzioła 

p.o. Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Specjalista kontroli państwowej 

                              (―) 

 ........................................................ 

(―) 

........................................................ 
podpis Podpis 

 


